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Primer sindicat en el sector d'Estalvi i Banca

CCOO comparteix el rebuig social que aquest
tipus de pràctiques generen entre la ciutadania

• La Comissió Executiva Confederal aprova una Resolució en relació a l’ús de
les targetes de Caixa Madrid i Bankia per part dels consellers de CCOO en
aqueixa entitat. 

La resolució diu així: La Comissió Executiva Confederal de CCOO (en endavant CEC)
s’ha  reunit  amb  caràcter  extraordinari  per  tal  de  valorar  la  situació  d’alarma  social  i
d’indignació entre els afiliats i afiliades generada davant la informació apareguda sobre
l’ús de targetes opaques per part dels Consellers de l’antiga Caixa Madrid, entre els que
es troben sis persones vinculades, de diferent manera, al sindicat.

La CEC comparteix el profund malestar que
aquesta  informació  ha  generat  entre  els
milers  d’afiliats  i  afiliades  que
quotidianament,  i  en  representació  de
CCOO, dediquen la major part del seu temps
a defensar els interessos dels treballadors i
treballadores en les empreses i els sectors.
Igualment  compartim  el  rebuig  social  que

aquest tipus de pràctiques generen entre la ciutadania. Per tot això la CEC acorda: 

1.-  Demanar  disculpes  als  afiliats  i  afiliades,  als  treballadors  i  treballadores  i  a  la
ciutadania en general per no haver detectat i evitat pràctiques que entelen el bon nom de
CCOO i reafirmar la nostra determinació per a eradicar comportaments aliens als valors
ètics que han de guiar la pràctica dels nostres sindicalistes.

2.- Reiterar el més absolut rebuig a l’ús d’aquest tipus de mitjans per retribuir una activitat
que ha de ser  pública i  gestionada amb criteris de total  transparència.  Mai  es degué
acceptar aquesta forma de retribució i molt menys fer-ne ús.

3.- Iniciar una profunda investigació que ha de finalitzar en dues setmanes, després de la
qual  s’adoptaran  les  mesures  disciplinàries  a  què  hagués  lloc.  Les  conclusions  de
l’esmentada investigació i les seves conseqüències es donaran a conèixer públicament.
En aquest sentit les organitzacions a les quals responen aquestes persones (Federació de
Serveis i la Unió de Madrid) ja han iniciat els processos oportuns.

Al mateix temps ens adreçarem a les institucions pertinents (Audiència Nacional i Fiscalia
General  de l’Estat)  per  recaptar  quanta informació pugui  ser  útil  a  fi  d’aclarir  els  fets
denunciats.

4.-  Que a  aquella  persona que no col·labori  amb la  investigació  interna se li  obri  de
manera immediata expedient d’expulsió del sindicat. 

5.- Suspendre de militància a les sis persones implicades entre tant no s’aclareixin els 
fets, raó per la qual la CEC accepta la dimissió del, fins ara, secretari general d’Estudis de
la Confederació i president de la Fundació Primer de Maig i valora “la posada a disposició”
de les seves responsabilitats de l’actual SG de la SS de Bankia. 

6.- Finalitzar les auditories externes en els procediments del conjunt de les nostres 
estructures, que juntament amb les auditories de Comptes Anuals que ja es realitzen ens 
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permetin fer més transparent la gestió dels nostres recursos i garantir que no es donin 
casos similars en altres instàncies.

7.- Escometre els canvis normatius per evitar situacions d’aquesta naturalesa, culminant,
abans de cap d’any, els debats iniciats en el passat Congrés Confederal.

8.- Fer arribar als afiliats i afiliades i a l’opinió pública general aquesta resolució perquè no
hi hagi dubtes del nostre compromís amb els valors ètics que sempre han caracteritzat
CCOO i mostrar la ferma decisió d’acabar amb aquestes pràctiques.

Tenim més informació en la  Gaceta Sindical de CCOO. A més us convidem a participar
amb els hashtag #TarjetasBankia i els següents twitts:

• CCOO pide disculpas a su afiliación y a la ciudadanía por no haber detectado y evitado prácticas
que empañan su buen nombre #TarjetasBankia

• CCOO reafirmamos nuestra determinación para erradicar comportamientos ajenos a los valores
éticos que deben guiar la práctica de nuestros sindicalistas #TarjetasBankia

• CCOO cree que nunca se debió aceptar esta forma de retribución y mucho menos hacer uso de
ella. #TarjetasBankia

• CCOO inicia una investigación que concluirá en dos semanas tras la que se adoptarán medidas
disciplinarias. Las conclusiones serán públicas #TarjetasBankia

• Nos dirigiremos a  la  Audiencia  Nacional  y  Fiscalía  General  del  Estado  para  recabar  cualquier
información útil para esclarecer los hechos denunciados #TarjetasBankia

• A  quien  no  colabore  con  la  investigación  interna  se  le  abrirá  expediente  de  expulsión
#TarjetasBankia #TarjetasBankia

• CCOO Suspende de militancia a las seis personas implicadas entre tanto no se esclarezcan los
hechos #TarjetasBankiaow.ly/2OIz9i

• CCOO valora “la puesta a disposición” de sus responsabilidades del actual Secretario de la Sección
Sindical de Bankia #TarjetasBankia

• CCOO pretende finalizar las auditorías externas en los procedimientos del conjunto de nuestras
estructuras, en aras de la transparencia CCOO acometerá los cambios normativos necesarios para evitar
situaciones de esta naturaleza ow.ly/2OIz9i #TarjetasBankia

• CCOO quiere resaltar los valores éticos que siempre han caracterizado este sindicato y mostrar la
firme decisión de acabar con estas prácticas #TarjetasBankia

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 CCOO-SERVEIS 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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