
 
 
  

 

Comfia-CCOO secció sindical BBVA-Catalunya 
Tel. (BCN) 93 401 44 53 - (Manlleu) 93 851 31 56 - (Sabadell)  93 728 66 52 - (Terrassa) 93 700 38 41   
bbvacat@comfia.ccoo.es - ccoo@unnim.cat - www.comfia.net/bbva - www.ccoounnim.org  
http://twitter.com/comfiaccoobbva - http://twitter.com/UnnimcomfiaCCOO 
adherides a la unión network international  
 

BBVA  secció  sindical

Fitxa d’afiliació   data ………….......…..….....….. 

Nom i cognoms ......................................................................................................................................................................................................... 

DNI .…….........…….......................................   Telèfon ….................................................…......... Data naixement  ............. / ................/….......... 

Adreça ........................................................................................................................................................................................................................ 

Població ....................................................................................................................................................  Codi postal .......................................... 

Empresa/centre de treball ........................................................................................................................................................................................ 

Domiciliació:   

                     

 Banc/Caixa               Oficina            D       C             Compte/llibreta 

 Firma: 

Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…................            

(Fes-la arribar als teus representants de Comfia-CCOO o envia-la escanejada per correu electrònic) 

PROTECCIÓ de DADES:  
 

Les teves dades seran incorporades a un 
fitxer del qual és titular la Confederació 
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya. També seran incorporades a un 
fitxer de la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras i de la Federació 
corresponent al sector a què pertany 
l’empresa en què treballis i que pots 
comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat del 
tractament de les teves dades en aquests 
fitxers es el manteniment de la teva relació 
com a persona afiliada amb les concretes 
finalitats establertes en els estatuts. A més 
aquestes dades podran servir per enviar-te 
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi amb altres 
entitats. Sempre estaràs informat en 
www.ccoo.cat, o en la web de la CS CCOO, 
dels acords i de les dades d’aquestes 
entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, 
d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al 
domicili de la CS CONC, situat en Via 
Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al fitxer 
de la CS CONC, i al domicili de la CS CCOO, 
situat en el carrer Fernández de la Hoz, 12, 
28010 Madrid, per als fitxers de la CS CCOO 
i de les federacions. Si tens algun dubte 
pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 
934.812.902 

SIGNAT L’ACORD D’INTEGRACIÓ D’UNNIM EN BBVA 
 

Avui 21 maig 2013 s’ha signat l’acord d’integració d'Unnim a BBVA, que entrarà en vigor el 
26 de maig de 2013. 
 
D’aquesta manera, a partir de la integració s’aconsegueix, d’una banda, l’aplicació completa 
i immediata de tots els acords que té BBVA signats amb la representació sindical, i per altra, 
que totes les condicions i garanties establertes en l’acord de reestructuració d'Unnim 
romanguin vigents, destacant: 
 
•  Nivell professional, amb reconeixement d’antiguitat en aquest nivell. 
• Estructura i naturalesa de conceptes salarials: plus fusió (pensionable i compensable 
únicament en un 25% de l'increment de nivell) i antiguitat consolidada (revaloritzable, no 
absorbible). 
•  Antiguitat a l'empresa (Unnim) a tots els efectes. 
•  Pla d'Igualtat d'aplicació en la seva totalitat. 
•  Beneficis Socials, incloent programa d'apartaments i bons per al 2014. 
• Pla de Pensions, amb manteniment de condicions anteriors per a jubilats parcials, 
prejubilats acord 2010 i passius. 
 
Un altre factor important que ha quedat definit en aquest acord, tal com venia defensant 
exclusivament CCOO des d'un principi, és la possibilitat que el personal procedent 
d'Unnim, es pugui presentar enguany al concurs de capacitació per a promoció a nivell X, IX 
i VIII . 
 
En aquesta reunió també hem aclarit que hi haurà compensacions econòmiques i en 
jornades de lliurança per a les persones que treballen en cap de setmana, tant per la xarxa 
comercial com per a serveis centrals. 
 
CCOO hem plantejat que seria una bona fórmula d’integració i benvinguda a BBVA, que la 
Direcció lliurés 200 accions a tot el personal d'Unnim, quina millor manera! El Banc ha 
descartat aquesta proposta, encara que ens ha animat a ser accionistes, pagant nosaltres, 
és clar! 
 
Davant possibles imprevistos o situacions extraordinàries que es puguin produir en aquests 
dies, no dubtis a posar-te en contacte amb el teu delegat o delegada de CCOO. 
 
Seguim treballant, seguirem informant. 

21 maig 2013 
 

 


