
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   
 

federació de serveis financers  
i administratius de Catalunya 

secretaria de la dona 

 
 
En l'actual situació de desocupació som les dones 
les qui majoritàriament suportem la precarietat 
laboral i desigualtat salarial. 
 
La lluita contra la discriminació salarial és la lluita 
per una ocupació de qualitat; per la defensa dels 
serveis públics i contra les retallades econòmiques, 
socials i de drets que incrementen les desigualtats i 
la pobresa. 
 
Els efectes de la crisi financera i econòmica  estan 
provocant en les empreses dels nostres sectors 
continus processos de reducció i reestructuració de 
plantilles. Hem d'estar alerta i vigilar que s'apliqui la 
dimensió d'igualtat de gènere a les decisions i 
mesures adoptades perquè no repercuteixin de 
forma desigual en homes i dones. 
 
No podem permetre cap debilitament en el 
compromís per la igualtat. És el moment de 
participar i reivindicar un nou model que incorpori 
els avenços necessaris per situar a les dones en el 
lloc que ens correspon per capacitat i equitat. 

 
Davant el risc de reculada de drets i oportunitats 
s'ha d'impulsar activament la negociació, 
desenvolupament i aplicació de plans i mesures 
d'igualtat, abordant entre altres matèries: 
 

� Accés a l'ocupació, classificació professional, 
promoció i formació. 

� Retribucions. 

� Ordenació dels temps de treball per afavorir la 
corresponsabilitat i la conciliació laboral, personal 
i familiar. 

� Prevenció de l'assetjament sexual  i  per raó de 
sexe. 

� Salut Laboral. 

� Comunicació. 
 
La dimensió de la igualtat de gènere ha de ser 
integrada de forma explícita i global en la gestió 
diària fins que s'aconsegueixi la igualtat efectiva en 
tots els àmbits de la vida. 
 
La participació de les dones en la presa de 
decisions és necessària per aconseguir la igualtat 
de tracte i oportunitats de dones i homes. 
 
Participa del nostre compromís! La presència de 
les dones en els àmbits de representació, direcció i 
responsabilitat és garantia de llibertat, democràcia i 
talent. 
 
Fes-te protagonista de les teves reivindicacions des 
de COMFIA-CCOO lluitem perquè s’eliminin les 
discriminacions  
 
Uneix-te a la nostra lluita 

  
Secretaria de la dona – 8 de Març 2013

 


