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GRANADA DEMANA EXPLICACIONS A LA DIRECCIÓ DE BMN 
 
El 5 de novembre, el Comitè d’Empresa d’Urbanes, Pobles i altres centres de Granada ha 
sol·licitat per escrit al Sots-director General de Mitjans, Fulgencio Martínez, la següent 
informació: 
 

• Criteris i mesures a plicar en el tancament de Loja  II, al no trobar-se aquesta entre les 
oficines que Brussel·les va marcar per a la Reestructuració de l’Entitat en Granada. 
Només una petita reflexió: deixarà una reguera de pèrdua de clients, negoci i els beneficis 
de cents de milers d’euros que s’hi generaven.    

• Criteris dels trasllats imposats a tres treballador s de Caja Inmobiliaria a la Territorial 
de Llevant , activitat actual del centre de treball i el seu futur. 

• Criteris aplicats per a la incorporació d’una treba lladora a la província de Granada . 
Un trasllat desafortunat davant l’actual panorama desolador. 
 
Aquesta és un dret del Comitè d’Empresa recollit a l’Estatut dels treballadors. 
 
En cas de no obtenir resposta, interposarem demanda  judicial . 
  

ÚLTIMA HORA  
  
Ahir van ser cridades, per tal de lliurar-les carta de trasllat a la Territorial de Llevant, vàries 
companyes de diferents oficines de la província de Granada especialitzades en e sector 
agrari del seu territori. Una decisió que deixarà la província amb una nova p èrdua 
insubstituïble . 
  
Us seguirem informant de les accions que emprendrem contra aquestes mesures. 
  

NO ESTÀS SOLA, NO ESTÀS SOL  
 
 
 

 

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 de CCOO-SERVEIS o envia-la directament a la Secció Sindical del teu territori)   


