
Protecció de Dades: En signar aquesta butlleta, d’acord amb el Reglament de la Unió Europea (reglament UE 
216/679), autoritzo el sindicat utilitzar les meves dades de contacte per enviar-me per qualsevol mitjà informació 
del sindicat i sobre condicions de treball, així com a emmagatzemar i tractar internament les meves dades. 
Autoritzo el sindicat a fer ús de les meves dades bancàries per a les gestions derivades del cobrament de les quotes 
sindicals. Puc revocar aquesta autorització i demanar en qualsevol moment la cancel·lació de les meves dades 
personals enviant un correu electrònic a: sindicat@secundaria.info. Més informació a:
https://secundaria.info/docu/politica_de_privacitat_i_avis_legal

* Validar amb signatura digital o imprimir i signar a mà abans d’enviar.

Professors de Secundària és un sindicat exclusivament de secundària, de l’ensenyament 
públic, present a la Mesa Sectorial de negociació amb l’Administració com a únic sindicat de 
caràcter professional. 

Col·laboraràs en l’assoliment de la dignificació del professorat i de la seva tasca docent. 

Un especialista resoldrà les teves consultes laborals, rebràs un tracte personal, assessora-
ment i acompanyament davant qualsevol dubte i/o conflicte laboral que puguis tenir.

Gaudiràs d’assessoria laboral des de la data de la teva afiliació i assistència jurídica gratuïta 
en l’àmbit laboral a partir de l’any d’antiguitat.

Dades personals

Cognoms:      Nom:

Data de naixement:                      DNI:

Interí Funcionari Catedràtic Atur Altres

Adreça particular

Adreça:    

CP:        Població:                     Província:   

Tel. mòbil:   Email:

Centre de treball

Nom:                               Població:  

Especialitat/s:

Sol·licito de ser admès/a com afiliat/da del sindicat  Professors de Secundària (aspepc·sps).

Localitat, data i signatura:

E S

IBAN Quota d’afiliació actualitzada a l’any 2021: 64€ anuals en dos pagaments semestrals de 32€.  

Butlleta d’afiliació

Rocafort, 242 entresol 2a  
08029  Barcelona

933 170 237 sindicat@secundaria.info

Bu
tll

et
a 

el
ec

tr
òn

ica
 d

is
po

ni
bl

e 
a:

 

se
cu

nd
ar

ia
.in

fo
/a

fil
ia

rs
e

se
cu

nd
ar

ia
.in

fo


	Cognoms: 
	Nom: 
	Data de naixement: 
	DNI: 
	Interí: Off
	Funcionari: Off
	Catedràtic: Off
	Atur: Off
	Altres: Off
	Adreça: 
	CP: 
	Població: 
	Província: 
	Tel mòbil: 
	Email: 
	Nom_2: 
	Població_2: 
	Especialitats: 
	Localitat data i signatura: 
	IBAN1: 
	IBAN2: 
	IBAN3: 
	IBAN4: 


