
Fitxa d’afiliació   data ............. / ................ / …..........
 

Nom i cognoms .............................................................................................................................
 

DNI .…….........…….......................................   Telèfon …........................... ..........................…......... Data naixement   ............. / .....
 

Adreça ............................................ ...................................................
 

Població .............. ......................................................................................................
 

Empresa/centre de treball ......................... .............................................................
 
Correu electrònic ……………………………………....….............. ..............................................

 

Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:   

E S             
IBAN                    NÚMERO D’ENTITAT       OFICI NA                           

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar  al meu compte els imports 
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periò dic        
 

Localitat ......................................... .........................................
 

 

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o en via- la directament a Via Laietana, 16

 
 

 

 

 
Federació de Serveis de CCOO de 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 45 
s.financer@serveis.ccoo.cat - - www.ccoo -serveis.cat

MILLOR AMB CONVENI

SENTÈNCIA PLUS CONVENI, PART VARIABLE

El Tribunal Suprem ha ratificat, parcialment, la sentència de l'Audiència Nacional del 12 de 
juny de 2017 que declara “….el dret dels treballadors afectats al fet que li sigui abonada la 
part variable consolidada i generada, entre l'1 de gener al 12 d'agost de 2016…” (El Tribunal 
Suprem estima ara que el període de dret a la meritació finalitza l'1 de juliol de 2016 
posterior a la signatura del Conveni
el BOE-). 

Aquesta demanda va ser interposada per un sindicat que ni tan sols està 
conveni, juntament amb altres 
signat ni aquest ni cap conveni col·lectiu. 
global de les nostres condicions laborals, donant més valor a la part que al tot. 
Afortunadament, la sentència només qüestiona l'aplicació d'una part molt concreta del 
Conveni (un període temporal) però no posa en qües

S’ha de recordar que sense Conveni Col·lectiu està en risc el salari, 
les millores i els permisos, la 
treball...  

Des de CCOO vam apostar 
sentència de l'Audiència Nacional 
acatessin aquesta sentència i abonessin 
Tribunal Suprem, hem tornat a dirigir
retribució pertinent, en la primera nòmina que sigui tècnicament possible. 

CCOO treballem en la regulació de drets per a les plantilles, i 
nostra negociació ha estat entesa i valorada per la majoria de les plantilles de les entitats, que 
han tornat a dipositar la seva confiança en CCOO en les recents eleccions sindicals, tornant a 
ser el sindicat majoritari en la taula de negociació del Co

El nostre sector està immers en una contínua i profunda transformació, amb efectes sobre 
l'ocupació i la manera de treballar. CCOO no 
nostra responsabilitat. Per aquest motiu
menyscapte d'adaptar-nos als canvis.

 

data ............. / ................ / …..........  

................................................................................................................................................................................................................. 

............   Telèfon …........................... ..........................…......... Data naixement   ............. / ............... / …............. 

Adreça ............................................ .................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................  Codi pos tal ..........................................  

Empresa/centre de treball ......................... ........................................................................................................................................................................ 

Correu electrònic ……………………………………....….............. .......................................................…....   
                     Signatura d’afiliació:  

              
                          DC  COMPTE 

u compte els imports corresponents. 

Localitat ......................................... ......................................... Signatura d’ordre de domiciliació: 

la directament a Via Laietana, 16 -2n – 08003 BARCELONA) 

PROTECCIÓ DE DADES:

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del 
qual és titular la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També 
seran incorporades a un fitxer de la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació 
corresponent al sector a què pertany l’empresa en 
què treballis i que pots comprovar en 
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les 
teves dades en aque
de la teva relació com a persona afiliada amb les 
concretes finalitats establertes en els estatuts. A 
més aquestes dades podran servir per enviar
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi am
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la 
web de la CS CCOO, dels acords i de les dades 
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, 
d’oposició, enviant una sol·licitud per
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la 
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al 
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens 
algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902

 

 

de Serveis de CCOO de Catalunya – Agrupació del Sector Financer  
Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17  

serveis.cat  - APP ccoo-serveis.cat adherida a l’

MILLOR AMB CONVENI  

SENTÈNCIA PLUS CONVENI, PART VARIABLE

El Tribunal Suprem ha ratificat, parcialment, la sentència de l'Audiència Nacional del 12 de 
juny de 2017 que declara “….el dret dels treballadors afectats al fet que li sigui abonada la 

e consolidada i generada, entre l'1 de gener al 12 d'agost de 2016…” (El Tribunal 
Suprem estima ara que el període de dret a la meritació finalitza l'1 de juliol de 2016 
posterior a la signatura del Conveni- i no el 12 d'agost de 2016 –dia de la seva 

Aquesta demanda va ser interposada per un sindicat que ni tan sols està 
 forces sindicals, que tot i ser a la mesa negociadora

aquest ni cap conveni col·lectiu. Amb aquesta acció han posat en risc el conjunt 
global de les nostres condicions laborals, donant més valor a la part que al tot. 

la sentència només qüestiona l'aplicació d'una part molt concreta del 
Conveni (un període temporal) però no posa en qüestió els continguts d'aquest.

recordar que sense Conveni Col·lectiu està en risc el salari, la promoció, 
 classificació d'oficines, els préstecs, la reducció del temps de 

 per la signatura d'aquest Conveni, i quan vam conèixer la 
sentència de l'Audiència Nacional al 2017, ja varem sol·licitar formalment a les empreses que 
acatessin aquesta sentència i abonessin la quantia corresponent. Ara, amb la ratificació

l Suprem, hem tornat a dirigir-nos a les entitats perquè apliquin de forma pacífica
, en la primera nòmina que sigui tècnicament possible. 

CCOO treballem en la regulació de drets per a les plantilles, i és estratègic tenir Conveni
ha estat entesa i valorada per la majoria de les plantilles de les entitats, que 

han tornat a dipositar la seva confiança en CCOO en les recents eleccions sindicals, tornant a 
ser el sindicat majoritari en la taula de negociació del Conveni Col·lectiu.  

El nostre sector està immers en una contínua i profunda transformació, amb efectes sobre 
l'ocupació i la manera de treballar. CCOO no ens allunyarem dels nostres objectius i de la 

Per aquest motiu continuarem lluitant pels drets de les plantilles, sense 
nos als canvis. 

PROTECCIÓ DE DADES:  

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del 
qual és titular la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També 
seran incorporades a un fitxer de la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació 
corresponent al sector a què pertany l’empresa en 
què treballis i que pots comprovar en 
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les 
teves dades en aquests fitxers es el manteniment 
de la teva relació com a persona afiliada amb les 
concretes finalitats establertes en els estatuts. A 
més aquestes dades podran servir per enviar-te 
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. 
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la 
web de la CS CCOO, dels acords i de les dades 
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, 
d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la 
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al 
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als 
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens 
algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902 

Març 2019 

adherida a l’union network international    

SENTÈNCIA PLUS CONVENI, PART VARIABLE  

El Tribunal Suprem ha ratificat, parcialment, la sentència de l'Audiència Nacional del 12 de 
juny de 2017 que declara “….el dret dels treballadors afectats al fet que li sigui abonada la 

e consolidada i generada, entre l'1 de gener al 12 d'agost de 2016…” (El Tribunal 
Suprem estima ara que el període de dret a la meritació finalitza l'1 de juliol de 2016 –dia 

dia de la seva publicació en 

Aquesta demanda va ser interposada per un sindicat que ni tan sols està a la taula del 
forces sindicals, que tot i ser a la mesa negociadora, no han 

an posat en risc el conjunt 
global de les nostres condicions laborals, donant més valor a la part que al tot. 

la sentència només qüestiona l'aplicació d'una part molt concreta del 
tió els continguts d'aquest. 

promoció, els triennis, 
reducció del temps de 

per la signatura d'aquest Conveni, i quan vam conèixer la 
formalment a les empreses que 

amb la ratificació del 
nos a les entitats perquè apliquin de forma pacífica la 

, en la primera nòmina que sigui tècnicament possible.  

és estratègic tenir Conveni. La 
ha estat entesa i valorada per la majoria de les plantilles de les entitats, que 

han tornat a dipositar la seva confiança en CCOO en les recents eleccions sindicals, tornant a 
 

El nostre sector està immers en una contínua i profunda transformació, amb efectes sobre 
ens allunyarem dels nostres objectius i de la 

m lluitant pels drets de les plantilles, sense 


