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PER VOTAR A LA JUNTA GENERAL, DELEGA LA 
REPRESENTACIÓ DE LES TEVES ACCIONS EN 
COMFIA CCOO BBVA, A ISABEL GIL DELGADO 

 
La Junta es celebra a Bilbao, el pròxim 15 de març. Els treballadors i treballadores volem 
que els nostres interessos estiguin representats i votar perquè consti la nostra opinió. 
 
La de COMFIA CCOO BBVA i en relació amb l’ordre del dia té a veure amb: 

 El vot en contra de la pròrroga o posada en marxa del nou programa d’entrega 
d’accions a l’Equip Directiu, que es proposen en contrast amb la situació de crisis i amb 
la congelació salarial de facto que se’ns aplica a la resta de professionals de BBVA–
inclosa la de l’aportació al fons de pensions– i que seguim dedicant el major esforç a 
superar aquesta situació complicada. 

 La reserva d’opinió sobre la integració d’UNNIM a BBVA, que té a veure en com 
acaba el procés de reestructuració. Sobre la base d’un Acord en el que prioritzem 
l’ocupació, admetent diversos sacrificis de condicions vigents, s’ha efectuat la seva 
aplicació de manera molt raonable i amb èxit; en la segona fase, encara en procés i 
pendent d’algunes decisions, ens hem marcat el mateix objectiu: que no hi hagi 
acomiadaments. 

 El rebuig a una legislació fiscal injusta per la qual entitats que n’han comprat d’altres 
-com Sabadell/CAM, CaixaBanc/Banca Cívica/Bco. de Valencia, BBVA/UNNIM- per 1€ es 
beneficien a més a més, i no dubtem que dins de la més estricta legalitat i transparència, 
del crèdit fiscal (reserva d’impostos negatius per exercicis amb pèrdues) d’UNNIM i de 
l’anticipació de pèrdues per les provisions dels RDL Guindos I i Guindos II. En el nostre 
cas cal només consultar els Resultats 2012 (pàg. 7): el Benefici abans d’impostos, que és 
de 1.659M€, es converteix en un Benefici després d’impostos de 2.327M€. 
 
Si vols que la teva opinió consti a la Junta, a través de COMFIA-CCOO BBVA, has de 
DELEGAR les teves accions, conferint la representació, en l’apartat de la Targeta a 
l’efecte, a la nostra vicesecretària general, ISABEL GIL DELGADO, amb instruccions 
de votar “según estime oportuno en cada punto del orden del día”. 
 
Perquè la Delegació sigui vàlida cal: 

• DESTRUIR la TARGETA DE VOT A DISTÀNCIA, i  
• Enviar-nos la Targeta de Delegació, signada, a la Secció sindical o directament a 

CCOO BBVA-Ofic. 2100-Córdoba 
 
Per descomptat, si tens més de 500 accions et correspon, en tot cas, retirar l’Obsequi, 
sense cap diferència respecte a las Delegacions en blanc, que son a favor de totes les 
propostes del Consell. Si tens menys de 500 accions també pots delegar, demanant la 
Targeta d’agrupació a la teva Oficina. Davant de qualsevol incidència, truca’ns o escriu un 
correu electrònic a bbvacat@comfia.ccoo.es . 
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