
 COMUNICAT SINDICAL              22/08/2014 
E-56___________________________________________ 
Primer sindicat al sector d’Estalvi i Banca  

 

CCOO-SERVEIS grup BMN secció sindical Estatal 
grupobmn@comfia.ccoo.es  Aquesta i totes les nostres circulars en  http://www.ccoo-servicios.es/bmn/  - http://comfiaccoo-mn.blogspot.com/  
___________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international  
 
 
 
 

BMN reposa també els dies de vacances de 2013 

En el nostre comunicat del passat 10 de juliol informàvem que, després de la 
demanda interposada per CCOO, BMN rectificava i reconeixia la totalitat dels 
dies de vacances anuals (25 dies) per aquells companys i companyes que 
esteu afectats per la reducció de jornada i sou del 20%, acumulada en un dia 
a la setmana, abandonant la seva pretensió de què us correspondrien, 
també, un 20% menys de dies de vacances (20 dies). 

Ara, BMN ens confirma la reposició dels dies corresponents a 2013, que 
havien quedat pendents. Com sigui que aqueixa tasca s’ha fet manualment, 
pot donar-se el cas de que hi hagi companys i companyes que encara no 
tingueu reconeguts aquests dies de períodes anteriors ja ens consta qualque 
cas). 

Les primeres reduccions de jornada començaren pel juliol, sent 2 els dies 
que cal reposar als qui es veiessin afectats o afectades en aquella data, 
mentre que per a la resta de situacions ens caldrà estar al 20% que 
correspongui. 

Per tot l’anterior us recomanem que comproveu en el portal que us han 
reposat aquest/s dia/es i, de no ser així, comuniqueu la incidència a 
Recursos Humans mitjançant correu electrònic a 9511@bmn.es. 

Finalment recordem que tot això s’aconseguí després 
de què CCOO aportés, en la Comissió de Seguiment 
de l’Acord del 28 de maig de 2013, celebrada el 28 de 
maig de 2014, la sentència que els nostres companys 
guanyaren en Liberbank en una reivindicació idèntica 
a la nostra.   

 

PROTECCIÓ DE DADES:  
De conformitat amb la Llei Orgànica de 
Protecció de dades de caràcter personal, 
t’informem que les teves dades seran 
incorporades a un fitxer titularitat de CCOO 
integrat pels fitxers pertanyents a la 
confederació o unió regional corresponent 
segons el lloc on radiqui el teu lloc de feina, a 
la federació del sector al que pertanyi 
l’empresa en la que treballis, així com –en tot 
cas– a la C.S. CCOO. Al següent URL pots 
consultar els diferents ens que composen 
CCOO: http://www.ccoo.es fer clic sobre 
Conoce CCOO. La finalitat del tractament de 
les teves dades, per part de totes elles, la 
constitueix el manteniment de la teva relació 
com a afiliat/afiliada. Pots exercir els teus 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el 
seu cas, oposició, enviant una sol·licitud  per 
escrit acompanyada de la fotocòpia del teu 
DNI adreçada a C.S. CCOO Responsable de 
Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz, 
12 – 28010 Madrid. Hauràs d’indicar sempre la 
referència “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tens 
qualque dubte al respecte pots remetre un 
correu electrònic a lopd@ccoo.es o trucar al 
telèfon 917028077. 

Fitxa d’afiliació     Data .…………………..….. 
 

Noms i Cognoms .................................... .................................................................................................................................................. 
 
DNI .…….....…….......................................    Telèfon ….................................... ...…........ Data naixement ....................... ...................... 
 
Adreça............................................. ........................................................................................................................................................... 
 
Població .......................................... .....................................................................................  Codi postal ... ........................................... 
 
Empresa/centre de treball ......................... ............................................................................................................................................... 

Domiciliació bancaria:   

                            
         Iban                         Banc/Caixa                    Oficina           D     C                             Compte corrent/llibreta 
 
Correu electrònic ……………………………………....….............. .....................…............ Firma:  

 
(Porta-la als teus representants CCOO o l’envies directament a la Secció Sindical del teu territori)   


