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QUAN CCOO S’AIXECA I SE’N VA D’UNA MESA DE 
NEGOCIACIÓ, TOT SURT MALAMENT EN BMN 

 
El SESFI-CSICA torna criticar en la seva campanya que CCOO porta a les 
meses de negociació a “persones estranyes” del sector financer per ajudar 
en les negociacions portades a terme amb BMN des de 2010. 
  
És cert , hem utilitzat en les negociacions amb la Direcció a consumats 
economistes, advocats, actuaris... i tants altres companys i companyes de 
CCOO-Serveis que li han donat a totes aquestes negociacions rigor, 
constància, esforç, dedicació i sobretot, han aport at capacitat de 
negociació! Han estat del tot necessaris per l’envergadura i abast de les 
decisions que ens calia prendre per a milers de treballadors i treballadores 
als que els afecten aquests acords. Cosa que tot sols no haguéssim pogut 
assolir mai, per honestedat, humilitat i respecte a ls que representem . 
 
I ens ha semblat curiós sempre, no estrany, que els demés negociadors 
d’altres seccions sindicals, “de dintre”, fossin sempre els mateixos en totes 
les negociacions, que se sobressin per atendre tots els temes tractats. Tan 
feia que fossin EROs, ERTOs, salaris, pensions, programes, etc. 
Coneixements il·limitats els d’aquests al·lots!   O, serà que al estar allà 
CCOO, aquests “estranys”, i els delegats i delegades de CCOO-BMN, tot 
funcionava bé i tant feia qui estigués o deixés d’e star a part?  Perquè... A 
més de en el pernil, bolígrafs i agendes per Nadal... en què gasta SESFI els 
diners dels seus afiliats? Perquè el que està clar és que assessors externs, 
advocats, tècnics de prevenció de riscs laborals, actuaris, formació sindical i 
demés eines sindicals... sembla ser que no . 
 
Així que, sols davant l’empresa  i, quan decidim aixecar-nos i anar-nos-en 
per no poder assumir un acord d’externalitzacions “infumable” , pactat 
fora de mesa i amb submissió, va l’Audiència Nacion al i el declara nul, 
el tomba! 
 
I tot això amb la guinda de què  el seu comunicat ens engrandeix : per 
pertànyer a un macro sindicat, pels nostres magnífics tècnics i tècniques en 
tots els camps, i per la nostra ideologia, la d’un sindicat de classe, amb 
marcat caràcter sociopolític i que porta 50 anys fent el que altres no faran 
mai: barallar per la defensa dels drets de la classe obr era. 
 
No ho dubteu, seguirem aportant tota la nostra capacitat organitzativa i 
sindical per defensar, amb les millors garanties, a la plant illa de BMN, a 
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totes i a tots per igual, SI SEGUIU DEPOSITANT LA V OSTRA 
CONFIANÇA EN CCOO AMB EL VOSTRE VOT PER ALS PRÒXIMS  4 
ANYS. 
  
Les plantilles de la resta del sector financer ho t enen molt clar des de fa 
molts anys . 
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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)   


