
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) 

 
 
 

 
 

 
COMFIA-CCOO Catalunya - federació de serveis financ ers i administratius de CCOO Catalunya 
Via Laietana, 16 – 2n - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17 - comfia-cat@comfia.ccoo.es - www.comfia.cat  

adherida a l’union network international   
 

agrupació TIC Catalunya 

MOBILE WORLD CONGRESS 
Del 25 al 28 de febrer de 2013 
 

Les TIC necessitem un nou conveni amb urgència 
 
 
 

 
Treballadores i treballadors del sector dels TIC hem 
dut a terme durant la setmana del 25 al 28 de 
febrer, diverses mobilitzacions davant el Mobile 
World Congress de Barcelona en defensa del 
nostre conveni col·lectiu per al sector. 
 
Durant els quatre dies que dura el congrés, 
delegats i delegades de COMFIA-CCOO de les TIC 
hem realitzat accions visuals informatives a manera 
de performance en la porta del recinte on se 
celebra l'esdeveniment, per posar de manifest la 
deterioració de les condicions laborals al que 
s'exposen quan expiri el seu conveni col·lectiu el 
proper mes de juliol. 
 
Des de fa temps COMFIA ve denunciant la situació 
del sector TIC, un sector que necessita amb 
urgència la negociació d'un nou conveni per evitar 
que les nostres condicions laborals passin a 
dependre únicament de l'estatut dels treballadors. 
 
El problema és la falta de diàleg de la patronal que 
porta bloquejant la negociació des del 2009. 
 
Una escenificació diferent cada matí davant el 
Congrés i un nodrit calendari de mobilitzacions 
d'aquí d'ara endavant, són les armes per denunciar 
aquesta voluntat de la patronal d'acabar amb els 
drets laborals del sector. 
 

>> Programa www.comfia.tv  27-02-13 
 

No podem restar quiets/tes mirant 
com ens prenen els nostres drets.  
Mou-te! Participa! 
 
Més informació sobre les TIC: 
www.convenioTIC.es  – www.comfia.net/tic   
Galeria de fotos, notícies i vídeos #MWC13: 
http://www.facebook.com/tic.comfiaccoo    
 

 


