
Fitxa d’afiliació   data ............. / ................ / ….......... 
 

Nom i cognoms ................................................................................................................................................................................................................. 
 

DNI .…….........…….......................................   Telèfon ….....................................................…......... Data naixement  ............. / ............... / …............. 
 

Adreça ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Població .............................................................................................................................................................  Codi postal ..........................................
 

Empresa/centre de treball .................................................................................................................................................................................................
 
Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…....   

                     Signatura d’afiliació: 
 

Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:   

E S                           
IBAN                    NÚMERO D’ENTITAT       OFICINA                           DC  COMPTE 

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar al meu compte els imports corresponents. 
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periòdic       
 

Localitat .................................................................................. Signatura d’ordre de domiciliació: 
 

 

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament a Via Laietana, 16-2n – 08003 BARCELONA) 

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 

 
 
 
 

 
Federació de Serveis de CCOO de Catalunya 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17 
fed.serveis@ccoo.cat - www.ccoo-serveis.cat - APP ccoo-serveis.cat adherida a l’union network international

25 de novembre, 
Dia internacional per a l’eliminació de la violència 

contra les dones  

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra 
les dones, manifestem el nostre més contundent rebuig a la insuportable violència contra 
les dones, una sagnant conseqüència de la discriminació, la desigualtat, l'absència de 
prevenció i protecció necessàries per combatre el que constitueix una greu violació dels 
drets humans. 

Denunciem l'agreujament dels factors de la violència estructural: l'absència de polítiques 
educatives, l'increment de la desprotecció social, el major atur, la feminització de la pobresa, la 
insuficiència de recursos públics per a la prevenció, protecció i atenció a dones víctimes de 
violència; són factors de risc que afavoreixen l'increment de la violència contra les dones. 

Des de començament d'any fins a la data 43 dones han estat assassinades; d'elles sols 12 havien 
denunciat i sol 3 tenien mesures de protecció en actiu. 

Davant l'evident fracàs en la lluita contra la violència de gènere, volem fer èmfasi que l'autonomia 
econòmica, la coeducació, la resposta institucional i la implicació del conjunt de la societat són 
factors clau perquè les dones facin efectiu el seu dret a desenvolupar les seves vides en llibertat, 
dignitat i igualtat. 

Manifestem el nostre compromís contra la violència de gènere i reforcem l'acció sindical dirigida a 
introduir en la negociació col•lectiva i en els plans d'igualtat garanties de protecció laboral i 
difondre els drets i prestacions adreçats a les treballadores víctimes de violència de gènere. Així 
mateix, impulsar la negociació de protocols d'actuació davant l'assetjament sexual i l'assetjament 
per raó de sexe. 

Fem una crida a participar en les diferents mobilitzacions que la nostra organització ha 
convocat, per manifestar el nostre compromís amb l'eradicació de la violència contra les 
dones. Més informació www.ccoo-serveis.cat 

Secretaria de la dona - 25 de novembre 2014 

 


