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

 (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.ccoo.cat. 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.ccoo.cat, 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 DNI i indicant 
“PROTECCIÓ 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 de la 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@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902. 
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La patronal dificulta l'inici de la 
negociació 

    
 
En la reunió mantinguda el passat 22 de febrer la patronal ens nega els 
recursos necessaris per abordar la negociació del IV conveni estatal del 
sector de telemàrqueting. 
  
Per aquest motiu tots els sindicats que formem la taula de negociació hem 
mostrat el nostre rebuig a l'actitud de la patronal. Els sindicats no podem 
iniciar la negociació del conveni sense un mínim de recursos que garanteixin 
un procés de negociació en igualtat de condicions amb la patronal. I ells ho 
saben.  
  
CCOO lamenta aquesta postura obstruccionista de la patronal i espera un 
canvi d'actitud per la seva banda que no permeti demores innecessàries en 
el procés negociador.  
  
CCOO i la resta de sindicats esperem una resposta satisfactòria, en la 
pròxima reunió que tindrà lloc el dia 13 de març, que garanteixi afrontar la 
negociació d'un nou conveni per al sector en condicions òptimes.  
  
Fins a llavors queda suspesa la negociació.  
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