Número de compte

*

FORMACIÓ. A CCOO t’oferim formació en diversos àmbits.
• Professional: mitjançant la Fundació Paco Puerto s’ofereixen cursos
adreçats a treballadors i treballadores ocupats i en atur, per ampliar i
millorar les seves competències professionals.
93 481 27 17 - fppuerto@ccoo.cat
• Persones adultes: el Centre de Formació de Persones Adultes Manuel Sacristán ofereix formació adreçada a persones adultes que volen
millorar els seus coneixements en general.
93 481 27 67 - sacristan@xtec.cat
• Sindical: formació específica per a delegats i delegades per a
l’exercici de les seves tasques de representació sindical.
93 481 29 10 - formació@ccoo.cat

(*Per accedir a una quota reduïda cal aportar justificant dels ingressos al sindicat.)

ALTRES AVANTATGES.
• Deducció en l’IRPF de la quota d’afiliació (entre un 20% i un 35%
a la declaració de la renda).
• Assegurances: a partir d’un any d’afiliació a CCOO, tenim dret a una
pòlissa gratuïta de 9.000 euros en cas de mort (per accident).
• Descomptes: tenim convenis amb empreses, professionals i comerços que ens permeten oferir descomptes als afiliats i afiliades en serveis tan diversos com dentistes, viatges o espectacles i cultura.
ON ENS POTS TROBAR:

www.ccoo.cat - 93 481 27 00 - conc@ccoo.cat
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Data 1a quota

Protecció de dades:
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir la relació afiliativa i informar-te de l’acció sindical, els serveis i les activitats de CCOO. Les teves dades no són cedides a tercers fora de les organitzacions de servei de CCOO, la federació a la qual correspon la teva empresa i la Confederació Sindical de CCOO. D’acord amb la posada en marxa del nou Reglament general de protecció de dades (RGPD), pots enviar-nos
totes les teves observacions, dubtes i suggeriments a l’adreça electrònica rgpd@ccoo.cat. A més, pots contactar amb nosaltres a través del telèfon 93 481 27 00. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió
i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, 08003 Barcelona). Per consultar tota la informació relacionada amb l’RGPD, hem posat en marxa una nova web, rgpd.ccoo.cat, on també
podrem interactuar sobre aquest tema. L’edat mínima per afiliar-se són 16 anys.

ASSESSORAMENT. A CCOO t’oferim assessorament sindical i jurídic,
tant bàsic com especialitzat.
• Laboral: per a treballadors i treballadores sobre condicions laborals,
convenis, horaris, jornada, salari, sancions, acomiadaments...
93 481 28 48 - assessoramentmancomunat@ccoo.cat
• Jurídic: assessorament de segon nivell amb els advocats i advocades
del Gabinet Jurídic de CCOO de Catalunya (laboral i civil).
93 481 28 64/65 - gtj@ccoo.cat
• Immigració: assessorament específic sobre migracions als locals del
CITE (estrangeria, mobilitat internacional...).
93 481 27 20 - cite@ccoo.cat
• Dones: Servei d’Informació i Assessorament a les Dones en l’àmbit
laboral (SIAD).
93 481 27 00 - conc@ccoo.cat
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Contigo tenemos la fuerza!

Adreça

Amb tu tenim la força!

CCOO somos un sindicato feminista porque queremos hacer del
feminismo el motor necesario para la construcción de un mundo más
justo, igualitario y libre de violencias, en el trabajo y en todas partes.

Nom

CCOO som un sindicat feminista perquè volem fer del feminisme el
motor necessari per a la construcció d’un món més just, igualitari i
lliure de violències, a la feina i a tot arreu

CCOO está a nuestro servicio y nos permite contar con importantes
ventajas, como el asesoramiento laboral, el Gabinete Jurídico o descuentos en seguros y en gran cantidad de servicios.

Adreça (carrer - número - pis - porta)

CCOO està al nostre servei i ens permet comptar amb importants
avantatges, com l’assessorament laboral, el Gabinet Jurídic o descomptes en assegurances i en gran quantitat de serveis.

CCOO es firmeza para evitar que los poderes económicos impongan
sus intereses y sus decisiones. Somos un sindicato de clase, reivindicativo, negociador, dialogante, participativo, resolutivo y firme.

Telèfon 2

CCOO és la fermesa per evitar que els poders econòmics imposin
els seus interessos i les seves decisions. Som un sindicat de classe,
reivindicatiu, negociador, dialogant, participatiu, resolutiu i ferm.

CCOO es nuestra protección también fuera de la empresa para
mantener y mejorar la protección social: las pensiones, la protección
por desempleo, los derechos de las personas con dependencias, los
servicios públicos, la educación, la sanidad, el transporte...

1r cognom

CCOO és la nostra protecció també fora de l’empresa per mantenir i millorar la protecció social: les pensions, la protecció per atur,
els drets de les persones amb dependències, els serveis públics,
l’educació, la sanitat, el transport...

CCOO es el apoyo a la solidaridad y ayuda mutua entre trabajadores
y trabajadoras. Ante los problemas laborales, estar afiliados nos permite contar con un mejor asesoramiento legal y laboral.

Nom

CCOO és el suport a la solidaritat i a l’ajuda mútua entre treballadors
i treballadores. Davant els problemes laborals, estar afiliats ens permet comptar amb un millor assessorament legal i laboral.

CCOO es nuestra garantía para que la dirección de la empresa no
nos imponga sus intereses y sus decisiones para hacer cumplir y
mejorar nuestros derechos, recogidos en los convenios colectivos,
las leyes y los acuerdos sociales.

NIF/ NIE/Passaport

CCOO és la nostra garantia perquè la direcció de l’empresa no ens
imposi els seus interessos i les seves decisions per fer complir i
millorar els nostres drets, recollits als convenis col·lectius, les lleis i
els acords socials.

CCOO es nuestra fuerza. Con cada nueva persona que se afilia a
CCOO tenemos más fuerza para negociar mejores salarios y condiciones de trabajo en la empresa, el sector y a escala general.

FITXA D’AFILIACIÓ A CCOO

CCOO és la nostra força. Amb cada nova persona que s’afilia a
CCOO tenim més força per negociar millors salaris i condicions de
treball a l’empresa, al sector i a escala general.

Data de naixement

Nos afiliamos a CCOO porque sabemos que juntos y juntas somos
más fuertes y porque queremos un sindicato independiente de cualquier poder económico o político. CCOO solo pertenece a las personas afiliadas.

Província o país de naixement

Ens afiliem a CCOO perquè sabem que junts i juntes som més forts i
perquè volem un sindicat independent de qualsevol poder econòmic
o polític. CCOO només pertany a les persones afiliades.

Telèfon mòbil

CCOO somos la primera organización del país. Somos un gran sindicato formado por trabajadores y trabajadoras como tú que nos unimos y sumamos nuestras fuerzas para defender nuestros intereses
laborales y sociales y para contribuir a transformar la sociedad para
hacerla más justa y solidaria.
2n cognom

CCOO som la primera organització del país. Som un gran sindicat
format per treballadors i treballadores com tu que ens unim i sumem
les nostres forces per defensar els nostres interessos laborals i socials i per contribuir a transformar la societat per fer-la més justa i
solidària.

