
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 

 
 

Assemblea del Sector dels Grans Magatzems de CATALUNYA 

12 de març de 2015 
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adherida a l’union network international   

 

ASSEMBLEA DE DELEGADES I 

DELEGATS DEL SECTOR DE 

GRANS MAGATZEMS 

El dijous 12 de març vàrem realitzar la 
primera assemblea de delegades i delegats 
del sector dels grans magatzems. 

L’objectiu de la mateixa era l’organització del 
sector per poder fer front als reptes 
d’estructuració del Sindicat a les empreses, 
preparant les eleccions sindicals, constituint 
seccions sindicals, donant suport als delegats i 
delegades, i totes aquelles qüestions 
necessàries per tirar endavant l’activitat 
sindical als centres de treball. 
  
Assistiren més de cinquanta persones, en 
representació de més de nou grans empreses 
del sector. I després de debatre la proposta de 
pla de treball i coordinació, s’aprovà una 
proposta d’equip coordinador del sector format 
per cinc persones de cinc empreses diferents. 
 
Aquests companys i companyes són; MARIA 
TORRES, RAUL CABRERA, ELI ORTIZ, 
GINES LOPEZ i JOSEP MANEL HERNANDEZ 
com a responsable. 

A partir d'ara, treballarem plegats per donar 
sortida a les inquietuds de totes les 
persones del sector per poder millorar les 
nostres condicions de treball i de vida. 

ASAMBLEA DE DELEGADAS Y 

DELEGADOS DEL SECTOR DE 

GRANDES ALMACENES 

El jueves 12 de marzo realizamos la primera 
asamblea de delegadas y delegados del 
sector de los grandes almacenes. 

El objetivo de la misma era la organización del 
sector para poder hacer frente a los retos de 
estructuración del Sindicato a las empresas, 
preparando las elecciones sindicales, 
constituyendo secciones sindicales, apoyando 
a los delegados y delegadas, y todas aquellas 
cuestiones necesarias para salir adelante la 
actividad sindical en los centros de trabajo. 
 

Asistieron más de cincuenta personas, en 
representación de más de nuevo grandes 
empresas del sector. Y después de debatir la 
propuesta de plan de trabajo y coordinación, se 
aprobó una propuesta de equipo coordinador 
del sector formado por cinco personas de cinco 
empresas diferentes. 
 
Estos compañeros y compañeras son; MARIA 
TORRES, RAUL CABRERA, ELI ORTIZ, 
GINES LOPEZ y JOSEP MANEL 
HERNANDEZ como responsable. 

A partir de ahora, trabajaremos plegados 

para dar salida en las inquietudes de todas 

las personas del sector para poder mejorar 

nuestras condiciones de trabajo y de vida.

La teva participació construeix el teu sindicat. Compromesos amb tu! 
Tu participación construye tu sindicato. ¡Comprometidos contigo! 

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

