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CCOO EXIGEIX EL TANCAMENT DEL PROGRAMA
DE 170 BAIXES INCENTIVADES

Tal com venim reiterant en diferents Comissions de Seguiment de l’Acord Laboral del 28-
05-2013, els Serveis Jurídics de CCOO conclouen, a la vista dels nombres facilitats per
l’empresa sobre l’aplicació dels distints programes de l’Acord –ERO/ERTO en vigor–, que
les  170  baixes  incentivades  s’han  cobert  sobradament  amb  les  34  baixes  per
mobilitat  geogràfica produïdes fins el  31-08-2014  (amb les 10 primeres ja  s’hauria
cobert la quota pendent d’assignar). 

El dit informe (veure carta adreçada a l’empresa) i les permanents reclamacions de CCOO
en  Madrid,  pogueren  aturar  els  10  acomiadaments  de  València,  no  així  els  6  de
Granada del passat juny, dels quals 5 segueixen actualment tramitant-se judicialment per
les demandes individuals interposades.

Així,  doncs, qualsevol  intent de la Direcció d’utilitzar places inexistents de les 170 del
programa de Baixes Incentivades,  cal que sigui immediatament comunicat als/a les
representants  laborals  de la  localitat  o  província  i  encaridament  recomanem no
assistir a la cita amb RRHH sense assistència sindical. 

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.

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-bmn.blogspot.com/

@ccoobm               Comfia Ccoo Grupo Bmn 

  Andalusia: 958 244 818/9 – 682 74 72 74; Illes Balears: 971 729 121 – 628 614 197; Madrid: 619 121 896; Llevant: 968 215 286 –  666 615 555
________________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international 

mailto:grupobmn@comfia.ccoo.es
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/bmn/20141002_CARTABAJASINCENTIVADAS.pdf
http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/
http://www.ccoo-servicios.es/bmn/

	grupobmn@comfia.ccoo.es Aquesta i totes les nostres circulars en http://www.ccoo-servicios.es/bmn/ - http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/ @ccoobm Comfia Ccoo Grupo Bmn
	Andalusia: 958 244 818/9 – 682 74 72 74; Illes Balears: 971 729 121 – 628 614 197; Madrid: 619 121 896; Llevant: 968 215 286 – 666 615 555 ________________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international

