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

 

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

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

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

Població .............................................................................................................................................................  Codi postal .......................................... 
 

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

                     Signatura d’afiliació: 
 

Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:   

E S                           
IBAN                    NÚMERO D’ENTITAT       OFICINA                           DC  COMPTE 

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

 

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

 

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-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 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 

 
 
 
 

 
Federació de Serveis de CCOO de Catalunya – Sectorial del Comerç 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17 

@.... - www.ccoo-serveis.cat - APP ccoo-serveis.cat adherida a l’union network international   

 

 
 
 

 

CCOO Serveis Vormaros valorem molt 
positivament aquests resultats, que 
reforcen el treball que estem duent a 
terme a la Roca Village i amplia la 
nostra presència al  centre comercial.  
 
 
El passat d i l luns 11 d'Abr i l  de 2016 van 
tenir  l loc  les votac ions a Ralph Lauren 
(Poloco España, S.A.)  de la Roca Vi l lage, 
on CCOO Serveis Vormaros es presentava 
amb candidatura única, sent e l resul tat un 
comitè de 9 persones.  
  
Aquest  procés ha suposat  un impor tant 
esforç de l ’equip de CCOO Serveis 
Vormaros, que ha trebal lat d ia a d ia per a 
poder af rontar aquestes e lecc ions, on no h i 
havia representac ió, per a poder comptar 
amb el supor t de la plant i l la del centre. 
Fruit  d ’aquest trebal l ,  CCOO ha estat l ’ún ic 
sindicat que ha presentat candidatura,  
formada per 27 persones. El comitè elegi t  
està format per trebal ladors i  t rebal ladores 
de Ralph Lauren que han mostrat mol ta 
inic iat iva i  que ara af ronten amb i l· lus ió 
aquest nou repte que suposa ser la  
representac ió legal dels seus companys i  
companyes a l ’empresa.  
  
Ralph Lauren d isposa de tres centres a la 
Roca Vi l lage, amb un tota l de 170 
trebal ladors i  t rebal ladores, sent una de les 
marques amb més  re l levància a l centre 
comercia l.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCOO Serveis Vormaros valoramos muy 

positivamente estos resultados, que refuerzan el 

trabajo que estamos llevando a cabo a la Roca 

Village y amplía nuestra presencia en el centro 

comercial. 

El pasado lunes 11 de Abril de 2016 tuvieron lugar las 

votaciones a Ralph Lauren (Poloco España, S.A.) de 

Roca Village, donde CCOO Servicios Vormaros se 

presentaba con candidatura única, siendo el resultado 

un comité de 9 personas. 

Este proceso ha supuesto un importante esfuerzo del 

equipo de CCOO Serveis Vormaros, que ha trabajado 

día en día para poder afrontar estas elecciones, 

donde no había representación, para poder contar 

con el apoyo de la plantilla del centro. Fruto de este 

trabajo, CCOO ha sido el único sindicato que ha 

presentado candidatura, formada por 27 personas. El 

comité elegido está formado por trabajadores y 

trabajadoras de Ralph Lauren que han mostrado 

mucha iniciativa y que ahora afrontan con ilusión este 

nuevo reto que supone ser la representación legal de 

sus compañeros y compañeras a la empresa. 

Ralph Lauren dispone de tres centros a Roca Village, 

con un total de 170 trabajadores y trabajadoras, 

siendo una de las marcas con más relevancia al 

centro comercial.  

                      
 12 d’abril de 2016 

CCOO guanya les eleccions sindicals a Ralph Lauren 

de La Roca Village 

http://www.ccoo-serveis.cat/

