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La Direcció continua la seva intervenció anunciant 10 nous acomiadaments, aquesta 
vegada en la província de València : Serien les 10 darreres baixes incentivades, per així 
completar la quota de 170 establerta en l’Acord Laboral de 28/05/13. A la pregunta de CCOO del 
per què no s’han atès les sol·licituds voluntàries pendents en altres territoris que haguessin cobert 
fa temps aquest programa, la direcció respon que no les han donat curs per trobar-se en 
províncies amb dèficit de personal. I, demanem, no és més fàcil cobrir les sortides voluntàries 
amb mobilitat geogràfica sense necessitat d’acomiad ar ningú? 
 
Davant aquest guirigall i la fermesa de l’argumentació i determinació de la defensa de llocs de 
feina de CCOO sempre que el banc anuncia acomiadaments, feren canviar de parèixer al Sr. 
Cazorla qui acabà proposant com alternativa a la solució extrema de l’acomiadament, la 
possibilitat d’acceptar, a canvi, la mobilitat geogràfica d’aquests 10 companys i companyes, si així 
ho sol·licitaven. Suposem que així podran atendre les peticions de de svinculació no ateses 
en altres zones.    
 
Aqueixa mateixa tarda, amb els companys presents en  la reunió encara de viatge de retorn 
a casa, la maquinaria de CCOO ja es posà en marxa i  remetérem un comunicat d’urgència a 
tota la plantilla de València , advertint-los d’aquesta possibilitat alternativa perquè no es veiessin 
en un parany i no els quedés més remei que simplement recollir la carta d’acomiadament. També 
els hi recomanaven l’especial conveniència de sol·licitar la presència del seu sindicat en aqueix 
acte. 
 
Gràcies a la tenacitat i fermesa de les posicions de CCOO en la reunió i, sobretot, a la 
immediatesa de la informació facilitada pel nostre sindicat als companys i companyes de València, 
els afiliats a UGT i SIC pogueren ser atesos pels s eus sindicats des d’una posició més 
avantatjosa . Ens alegrem. 
 
Només hem necessitat uns minuts i, per suposat, sòlids argument, per vinclar la decisió del banc, 
unes poques hores de dedicació per la tarda perquè la plantilla tingués coneixement d’aquestes 
intensions malsanes i, malgrat que seguim rebutjant totes aquestes mesures en els tribunals de 
justícia si ens ho demana el treballador/a, l’esgotament físic i mental de la plantilla ens obliga a 
proposar solucions immediates davant tanta desesperació. Oportunitat que, recordem amb ràbia, 
no tinguérem en Granada, ningú ens va avisar! Treballadors i treballadores foren acomiadats 
injustament i avui les demandes judicials segueixen el seu curs.  
 

NO PODEM PERMETRE MÉS ACOMIADAMENTS EN BMN 

 

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)   


