
Fitxa d’afiliació 
  
Nom i cognoms...................................................................................................... DNI .…….....……................…..... 
Adreça.....................................................................................................................Telèfon……......................…........ 
Empresa........................................................................................................................................................................ 
Correu electrònic ………………………………………….. 
Domiciliació:   Banc__ __ __ __ Oficina __ __ __ __ DC __ __ Compte__ __ __ __ __ __ __ __ __ __      Firma: 

 (Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament al FAX 93 310 71 17) 
 

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES: 
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que es 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 al que pertany l’empresa en la que 
treballis i que pots comprovar en www.conc.es. La finalitat del tractament de les teves dades en aquests fitxers es el manteniment de la teva relació 
com persona afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més aquestes dades podran servir per a enviar-te informació sobre les 
activitats i acords de col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. Sempre estaràs informat en www.conc.es, o en la web de la CSCCOO, 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 fotocopia de tu D.N.I. i indicant “PROTECCIO DE DADES”, al domicili de la CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 
Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, i al domicili de la CSCCOO, situat en el carrer Fernández del Hoz, 12, 28010 Madrid, per als fitxers de la CSCCOO 
i de les Federacions. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a lopd@conc.es o trucar al telèfon 934.812.902  

 

 

federació de serveis financers i administratius de 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 - BARCELONA - Tel. 93 481 27 45 - Fax 93 310 71 17 

correu electrònic: comfia-cat@comfia.ccoo.es - url: http://www.comfia.net/catalunya  
 adherida a  

federació de catalunya  
 
 

SENTÈNCIA HISTÒRICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

El sindicat pot utilitzar el 
correu electrònic de les empreses 

 
El Tribunal Constitucional ha estimat el recurs de CCOO i ha dictat una 
sentència que avala l’ús sindical del correu electrònic de les empreses, amb la 
condició que no pertorbi l’activitat normal de les companyies, ni comporti cap 
cost addicional per a aquestes. Així, la Sala segona del Tribunal Constitucional 
anul·la la sentència de la Sala civil del Tribunal Suprem, que havia donat la raó 
a l’empresa en el cas del Grup BBVA. 

Aquesta sentència restitueix el criteri defensat per COMFIA-CCOO, en solitari, des del 
primer moment, en entendre que la llei avala la comunicació entre el sindicat i els seus 
afiliats i amb els treballadors en general, independentment del mitjà utilitzat per a això.  

El Tribunal Constitucional afirma que es va vulnerar el dret a la llibertat sindical, ja que 
sobre l’empresari «pesa el deure de mantenir el sindicat en el gaudi pacífic dels 
instruments aptes per a la seva acció sindical, sempre que tals mitjans existeixin, la 
seva utilització no perjudiqui la finalitat per a la qual van ser creats per l’empresa i es 
respectin els límits i regles d’ús».  

COMFIA–CCOO vol ressaltar la transcendència d’aquesta sentència, que és d’aplicació 
immediata i extensible a tots els sectors d’activitat. Al nostre judici, no es tracta de la 
conquesta de nous drets, sinó l’actualització dels drets d’informació ja existents en 
l’Estatut dels treballadors i la Llei orgànica de llibertat sindical (LOLS).  

Per tot això, COMFIA–CCOO, que sempre ha defensat la necessitat d’arribar a acords 
per a un ús assenyat i raonable del correu electrònic, tornarem a impulsar processos de 
negociació per a l’aplicació pràctica i tècnica d’aquest dret, avui ja indiscutible.  

Confiem, doncs, en el compliment d’aquesta sentència perquè la utilització del correu 
electrònic pels sindicats permeti una millora en les garanties de comunicació i 
informació amb els treballadors i les treballadores.  

18 de novembre de 2005 
 


