
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 

Fitxa d’afiliació   data ………….......…..….....…..  
 
Nom i cognoms ..................................... .................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….........…….......................................   Telèfon …................................. ................…......... Data naixement  ........ ..... / ................/….......... 
 
Adreça ............................................ ............................................................................................................................................................................ 
 
Població .......................................... ..........................................................................................................  Codi postal ................................. ......... 
 
Empresa/centre de treball ......................... ............................................................................................................................................................... 
Domiciliació:   

                       

 Banc/Caixa               Oficina            D       C             Compte/llibreta 
 Firma:  

Correu electrònic ……………………………………....….............. .......................................................….....................            
(Fes-la arribar als teus representants de COMFIA-CC OO o envia-la directament a Via Laietana, 16-2n – 0 8003 BARCELONA) 
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adherida a l’union network international   
 

TIC agrupació 

Ens seguim movent en defensa del 
Conveni TIC 

  

Quan caduca un aliment se suposa que deixa de ser 
vàlid per al consum humà, però que és el que passa 
si el que caduca és un conveni? 
 
Doncs això és precisament el que li va ha passar al 
conveni de les TIC el proper 7 de juliol si ningú hi posa 
remei. La patronal de les TIC, l'AEC, ha optat per deixar 
passar el temps sense moure un dit, aconseguint així 
liquidar tots els avanços aconseguits al llarg d’anys de 
reivindicacions... un veritable robatori refinat amb el 
suport de la reforma laboral. 
 
El passat diumenge 14 d’abril, vam sumar esforços amb 
els treballadors a l’acció “Sobre rodes pel conveni TIC”. 
Des de l’Agrupació TIC de Catalunya, volem agrair la 
seva assistència. 
 
La marxa esdevingué 
en un ambient festiu 
durant tot el camí on 
es van tocar vuvuzeles 
i xiulets, ben 
acompanyats per la 
solidaritat dels vehicles 
del voltant i vianants 
que es sumaven a la 
festa. 
 
La majoria van preferir 
l'ús de bicicletes i 
patins, optant molts d'ells per portar els seus fills petits i 
realitzar un recorregut de 9 km per tot Barcelona. 
 
Es van realitzar les parades establertes tant a Plaça 
Catalunya, com a les a les empreses IBM, CAPGEMINI i 
INDRA per deixar manifestos de protesta per la falta 
d'avanç d'una negociació de conveni que bloquegen. 
 
Esperem que l'AEC prengui nota que els treballadors del 
sector estan disposats a defensar el que és seu. 
 

Cuando caduca un alimento se supone que deja de 
ser válido para el consumo humano, pero ¿qué es lo 
que pasa si lo que caduca es un convenio? 
 
Pues esto es precisamente lo que le va ha pasar al 
convenio de las TIC el próximo 7 de julio si nadie lo 
remedia. La patronal de las TIC, la AEC, ha optado por 
dejar pasar el tiempo sin mover un dedo, consiguiendo así 
liquidar todos los avances conseguidos a lo largo de años 
de reivindicaciones… un verdadero robo de guante blanco 
al amparo de la reforma laboral. 
 
El pasado domingo 14 de abril, sumamos esfuerzos con 
los trabajadores en la acción “Sobre ruedas por el 
convenio TIC”. Desde l’Agrupació TIC de Catalunya, 
queremos agradecer su asistencia.  
 

La marcha transcurrió en 
un ambiente festivo 
durante todo el camino 
donde se tocaron 
vuvucelas y pitos, bien 
acompañados por la 
solidaridad de los 
vehículos de alrededor y 
peatones que se sumaban 
a la fiesta. 
 
La mayoría prefirieron el 
uso de bicicletas y patines, 

optando muchos de ellos por traer a sus hijos pequeños 
y realizar un recorrido de 9 km por toda Barcelona. 
 
Se realizaron las paradas establecidas tanto en Plaça 
Catalunya, como en las empresas IBM, CAPGEMINI e 
INDRA para dejar manifiestos de protesta por la falta de 
avance de una negociación de convenio que bloquean. 
 
Esperamos que la AEC tome nota de que los 
trabajadores del sector están dispuestos a defender lo 
que es suyo. 

 

QUEDEN 3 MESOS PER LA FI DEL CONVENI TIC 
QUE NO ET PRENGUIN EL CONVENI 

 

“Sobre Rodes en defensa del Conveni TIC”  
Diumenge 14 d’abril - MARXA pels carrers de Barcelona 


