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Un dels assumptes que més ens preocupa en CCOO és l’actual desinformació que sobre
carreres professionals,  classificació  de sucursals  i  plusos funcionals viu  la  plantilla  de
Xarxa. Per això, CCOO ens presentàrem en la reunió i perquè s’annexés a l’Acta amb
una nova carta de denúncia/reclamació formal al banc, amb els següents arguments:

El Capítol XI del Conveni Col·lectiu (Arts. 85 a 94) regula les matèries de classificació
d’oficines: acceptació del  lloc,  tipus de la A a la G, nivells,  consolidacions, diferències
retributives per  nivells,  funcions de la  representació  laboral,  etc.  Un Conveni  d’obligat
compliment, firmat per l’empresa i la majoria de la representació sindical (ni SELG ni UOB,
que avui ho exigeixen en els tribunals, el ratificaren en el seu dia).

Alguns sentiren el run-run de la nostra reclamació i ràpids tragueren una circular (10 de
setembre), mentre que altres anuncien ara (11 de setembre) que interposen demanda de
Conflicte Col·lectiu. Sumem! Bé!

Durant  el  present  exercici,  BMN  ha  publicat  diferents  circulars  sobre  classificació
d’oficines (a efectes, sembla, d’incentius) i nomenaments amb data d’efectes econòmics
d’1 de febrer de 2014, però ningú sap res, només que aquells que vénen percebent un
plus sense ostentar un càrrec des d’1/02/2014, veuran com els hi serà detret íntegrament
de la seva nòmina un d’aquests dies, segons va comentar el Sr. Cazorla en la reunió. Si
això succeís, presentaríem demanda de Conflicte Col·lectiu immediatament. 

Aquesta situació irregular es ve repetint també en altres matèries, com l’avaluació dels
riscs  psicosocials,  el  reconeixement  d’usuaris  de  pantalles  de  visualització  de  dades,
reconeixement  de  malalties  professionals,  prolongacions  de  jornades  en  frau  de  llei,
baixes de maternitat sense substituir, etc. Tot això està en la Inspecció de Treball o en
els Tribunals. CCOO, com altres sindicats del banc, tenim demandes interposades que
porten el seu temps i que esperem se saldin amb resolucions favorables als interessos
dels treballadors i treballadores, perquè mereixen un millor tracte i una major atenció de la
que les banc els hi dóna. 

NO ESTÀS SOLA, NO ESTÀS SOL

Fitxa d'afiliació                                    data....................................

Nom i llinatges..............................................................................................................................................................................................

DNI............................................. Telèfon.............................................................. Data de naixement........................................................

Adreça............................................................................................................................................................................................................

Població........................................................................................................................................... Códi Postal.........................................

Empresa/Centre de treball ….......................................................................................................................................................................

Domiciliació bancària:

            Iban                          Banc/Caja                      Oficina                      D  C                              Compte corrent/llibreta

Correu electrònic................................................................................................................... Firma:

(Lliura-la als teus representants de COMFIA-CCOO o envia-la directament a la Secció Sindical del teu territori)

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.
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