
 
 

A la Afiliació de CCOO en BMN 
 

20 d’octubre de 2014 
 

Benvolguda companya, benvolgut company: 
 
El pròxim 26 de novembre se celebraran eleccions per a renovar la representació sindical en 
BMN. Resta encara més d’un mes, però ja estem treballant i et volem convidar a participar 
activament en aquest procés. És important tenir present que amb les eleccions sindicals, els 
treballadors i les treballadores elegim als nostres representants legals en l’empresa per als 
propers quatre anys. 
 
L’objectiu principal de les eleccions és aconseguir una ampla representació sindical que 
garanteixi seguir treballant amb eficàcia i fermesa en benefici del conjunt dels treballadors i 
treballadores i que permeti ser el contrapunt davant l’empresa, amb la fortalesa suficient per a 
renovar amb garanties el conveni col·lectiu del nos tre sector , ampliant aquest amb la 
negociació i els acords interns de BMN que en donin major estabilitat i seguretat després de 
quatre anys de forts ajustaments exigits per les institucions econòmiques nacionals i de la 
comunitat europea. 
 
La candidatura la conformem totes aquelles persones que firmen la seva adhesió. N’hi haurà 
tantes com sindicats i circumscripcions electorals possibles, però només podràs participar en una 
sola candidatura. Per a CCOO és important, a més de que formis part d e la nostra, de la de 
CCOO, que entre tots i totes col·laborem en els necessaris temes logístics que es requereixen en 
aquest important procés electoral.   
 
Els delegats i delegades sortits/des de les urnes són treballadors i treballadores com tu que 
dediquen part o tota la seva jornada laboral a realitzar tasques de representació de tota la plantilla. 
És imprescindible comptar amb persones compromeses que vetllin pel compliment dels 
acords i la legislació vigents , que treballin per a millorar les condicions laborals mitjançant la 
negociació d’acords i proposant solucions davant els problemes que es presentin en cada 
moment. 
 
Per davant tenim encara molta feina a fer i un Conveni per negociar en 2015. Comptem amb el 
teu recolzament i confiança per incrementar la nost ra representativitat i poder fer front a 
tots aquest reptes . 
  

Participa en la campanya electoral de i ajuda´ns a fer-ho possible  
 

Rep una cordial abraçada, 
 

Ramón Guirao Piñeyro 
 

Coordinador de la Secció Sindical de CCOO-BMN  
 

 
Telèfons de contacte: 

 
Andalusia: 958 244 818/9 – 682 74 72 74; Illes Balears: 971 729 121 – 628 614 197; Madrid: 616 073 613; Llevant: 968 215 286 – 666 615 555 

 

 

I recorda que sempre pots seguir l’actualitat de la  teva secció sindical en   

http://www.ccoo-servicios.es/bmn/   http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/ 

 @ccoobmn    Comfia Ccoo Grupo Bmn 


