
secció sindical BBVA catalunya

secció sindical CCOO BBVA catalunya
tel. 93 401 44 53 - fax 93 401 43 15 - bbvacat@comfia.ccoo.es
www.comfia.net/bbva - portal sindical a e-spacio

compromesos  amb  tu
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PER QUÈ VOTAR CCOO

Per assolir els millors resultats és fonamental el teu suport. El teu com-
promís com elector és imprescindible per què la representació elegida
obtingui la necessària força negociadora. És el gran recolzament que
suposa una important  participació.

Després, durant quatre anys, hauràs d'exigir-nos que treballem en les propos-
tes que fem en aquesta campanya. Nosaltres pensem que això ha de funcio-
nar així si volem seguir progressant  en la defensa de les nostres condicions
laborals.

Resumint, TU votaràs cada quatre anys, nosaltres serem la teva veu
cada dia.

Amb CCOO tries un sindicat fort i responsable, útil i eficaç, amb capacitat i
determinació.

Amb CCOO votes el sindicat que treballa en les propostes i en les solucions,
i que a la vegada és ferm i combatiu per assolir Acords.

Ens diferencia d'altres que som un sindicat independent, del Govern, dels
Partits, de l'Empresa, o de qualsevol altre interès que no sigui el dels nostres
afiliats i afiliades, i en general els del conjunt de la plantilla.

Amb CCOO votes per reforçar la unitat sindical al BBVA, reduint la disper-
sió que sovint tant ens debilita. Centrem tot el nostre treball en millorar les
teves condicions laborals, i no en la crítica als altres.

Davant de grans reptes, necessitem grans solucions.
Molt probablement, es produiran a curt termini nous moviments en el mapa
bancari en forma de fusions i absorcions, que ens exigiran més unitat per
poder donar una resposta ferma i coherent.
Amb CCOO tens la garantia d'una organització amb l'experiència i la capaci-
tat d'incidència necessària per afrontar aquestes possibles situacions.

Resumint, amb CCOO tries solucions, respostes i capacitat. Amb
CCOO tries garantia.


