
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 – Agrupació de Serveis Tècnics 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17 

@.... - www.ccoo-serveis.cat - APP ccoo-serveis.cat adherida a l’union network international   

 

 
 

Compañeros/as, 

Hemos tenido conocimiento de que la Generalitat se encuentra ultimando un 

decreto para la liberación del sector donde operan nuestras empresas. En este 

momento no disponemos de más información. Con el fin de clarificar la 

incertidumbre que nos da este posible decreto, nos dirigimos al Govern de la 

Generalitat solicitando una reunión en la que se pueda obtener información de 

primera mano sobre el contenido del decreto, sus pretensiones y consecuencias  

que podría sufrir el sector, ya que las experiencias de Madrid y Canarias nos hacen 

temerlas consecuencias negativas sobre los trabajadores. 

Entendemos que más allá de cuestiones informativas lo que procede es defender el 

empleo y las condiciones laborales de las personas trabajadoras en el ámbito del IV 

Convenio Colectivo de ITVs de Catalunya. 

Seguiremos informando del desarrollo de esta reunión y del proceso que a partir de 

la misma pudiera derivarse. 

Que la fuerza nos acompañe y vosotros también. 

 

Barcelona a 8 de Junio de 2017 

 

 

SECTOR  - ITV`s 


