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Clàusula de protecció de dades dafiliació
Les seves dades de caràcter personal seran incorporades
a un fitxer responsabilitat dUNIÓ GENERAL DE
TREBALLADORS DE CATALUNYA (UGT CATALUNYA), inscrit
a lAgència Espanyola de Protecció de Dades, dacord
amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i el seu Reglament, amb la finalitat de
gestionar lacció sindical i remetre-li informació sobre els
serveis i activitats que realitza UGT CATALUNYA.
Les seves dades seran proporcionades a organitzacions
o persones directament relacionades amb UGT CATALUNYA
com AMIC, AVALOT, IDFO, CTAC, sindicalistes Solidaris,
Confederacions o les respectives Federacions, o depenent
de la seva edat, nacionalitat o sector al que pertanyi, o
si escau, a la Mútua de Previsió Social dUGT CATALUNYA,
si porta per aquesta, o ICPA Creació dAssegurances, S.A.

Vostè podrà exercir els seus drets daccés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint-se a UGT CATALUNYA,
adreçant-se a la Central de Dades, al seu domicili situat
a Rambla del Raval, 29-35, 08001 Barcelona. Haurà
dindicar en la seva sol·licitud que dret pretén exercitar,
el seu domicili a efectes de notificació, data i signatura,
i haurà dadjuntar còpia del seu DNI.
En cas que es donés de baixa com afiliat, autoritza que
se li remeti informació sobre els serveis i activitats que
realitza UGT CATALUNYA. SI NO
Data:
Signatura:

Per què has dafiliar-te a la UGT de Catalunya?
PER LA TEVA REPRESENTACIÓ
 Perquè amb 174.000 afiliats i afiliades som una de les organitzacions socials
més representatives i importants de Catalunya. Cap altra entitat té la nostra base
social. Molts treballadors i treballadores ja han fet el pas!
 Perquè els sindicats majoritaris tenim representació en més d11.000 empreses,
amb gairebé 50.000 delegats i delegades escollits directament pels treballadors
i les treballadores del nostre país.
 Perquè la nostra organització és plural i democràtica. A les eleccions sindicals
a les empreses, els dos sindicats majoritaris a Catalunya sumem més dun milió
de vots dels treballadors i les treballadores. El partit del Govern va obtenir en les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya 1.198.010 vots, i el principal partit
de loposició, 570.361. A les eleccions sindicals participen més del 70% dels
treballadors assalariats. La participació a les darreres eleccions al Parlament de
Catalunya no va arribar al 60%.
 Perquè aquesta força obliga el Govern i les administracions a reconèixer-nos com
un dels principals interlocutors econòmics i socials.

PER LA TEVA DEFENSA
 Perquè ara no pots ni resignar-te ni lluitar sol. La unió fa la força i hem de
reaccionar.
 Perquè la reforma laboral dóna encara més poder a lempresari i et deixa
absolutament desprotegit. Per poder-te defensar, necessitaràs un sindicat fort,
compromès i mobilitzat.
 Perquè els sindicats encapçalem la resistència davant lonada neoliberal que
recorre Europa. No podem deixar que acabin amb els drets, els serveis públics
i lestat del benestar, que hem aconseguit després de molts anys de lluita.
 Perquè tenim els millors advocats laboralistes al teu servei, que lany passat
van tramitar 4.290 expedients. El preu dels serveis jurídics és reduït si estàs afiliat
o afiliada.
 Perquè ara més que mai hem de ser forts en la negociació col·lectiva. En el
darrer any, vam ser presents en la negociació de 833 convenis a Catalunya, que
afecten més d1,7 milions de treballadors i treballadores.
 Perquè en els temps que vivim, datac constant als drets laborals i socials de la
ciutadania, hem de ser encara més forts per poder plantar cara. Necessites unirte per defensar millor els teus drets. Necessitem que tuneixis per defensar millor
els drets de tothom.

PER LA TEVA INFORMACIÓ I SERVEIS
 Facilitem als nostres afiliats i afiliades tota la informació sobre les accions i
campanyes que realitza el sindicat, les mobilitzacions generals i dels diferents
sectors, les principals notícies de lactualitat política i econòmica que ens afecten.
Perquè la informació és necessària per saber, per defensar-se, per actuar.
 Setmanalment editem el butlletí Les notícies digital, i mensualment Les Notícies
del delegat. També informem a través del web www.ugt.cat, de les xarxes socials
i del nostre canal audiovisual per Internet, Canal UGT (www.canalugt.tv).
 Perquè creiem que la formació és una oportunitat per als treballadors i les
treballadores. Per això oferim formació ocupacional, continuada i sindical a
través del nostre Institut per al Desenvolupament de la Formació i lOcupació
(IDFO).
 Perquè tindràs loportunitat daccedir a un habitatge a preu assequible, participant
en la nostra cooperativa dhabitatge social.
 Perquè toferim tota la informació del sindicat a través del X@T - Xarxa dAtenció
al Treballador, un servei datenció centralitzat per resoldre al moment els teus
dubtes (902 10 00 58 / xat@catalunya.ugt.org).
 Perquè podràs gaudir de millores per al teu poder adquisitiu en diferents serveis
i oci. És la força que ens dóna ser molts i moltes.

COL·LECTIUS
 Si tens fins a 32 anys, lAvalot  Joves de la UGT de Catalunya és el teu espai
dinformació i de participació dins el sindicat. Perquè una de les principals víctimes
daquesta crisi és la gent jove. A casa nostra, gairebé la meitat dels i les joves
no té feina i la precarietat laboral daquest col·lectiu no fa més que augmentar.
LAvalot és el primer sindicat juvenil del país, amb més de 62.000 afiliats i
afiliades, un 35,9% de la gent afiliada a la UGT de Catalunya.
 Si ets dona, la UGT de Catalunya és el teu sindicat. La participació de les dones
a la nostra organització creix any rere any, fins arribar actualment a les 58.976
afiliades, un 33,98% del total. El nostre sindicat disposa dun Servei dInformació,
Assessorament i Mediació per a la Dona (SIAM), sobre desigualtats de gènere
en làmbit laboral i familiar.
 Si ets nouvingut o nouvinguda, lAssociació dAjuda Mútua dImmigrants a
Catalunya (AMIC  UGT de Catalunya) és el teu referent. Perquè disposem duna
organització especialitzada en atenció i assessorament a les persones immigrades
tant en aspectes laborals com legals o socials. El 2011, lAMIC va atendre més de
37.400 consultes.
 Si ets treballador o treballadora per compte propi, la Confederació de Treballadors
Autònoms de Catalunya (CTAC  UGT de Catalunya) és la teva organització.
Perquè els autònoms també són treballadors i la UGT de Catalunya es preocupa
pels seus interessos. La CTAC és la primera organització dautònoms de Catalunya,
amb 33.000 afiliats i afiliades.
 Si ja has finalitzat la teva etapa com a treballador en actiu, també pots continuar
participant al sindicat, a través de la Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats
de la UGT de Catalunya, i defensar els teus interessos.

Perquè hem de demostrar que som més i que tenim raó!

Per tot això... Uneix-te i guanya!
Pots afiliar-te a la UGT de Catalunya de dues maneres:
 Per Internet, a www.ugt.cat/afiliació.
 Emplenant la butlleta adjunta i portant-la a una seu del sindicat.

