Secretaria de formació de Catalunya

BBVA secció sindical

¡¡Enhorabona pel teu ascens!!
Sobretot, volem felicitar-te pel teu ascens mitjançant la superació de les proves del dia
16 passat, que sens dubte has aconseguit gràcies al teu esforç personal.
Volem recordar-te que el nou Nivell, i Grup Professional si és el cas, aconseguit en
l'examen té validesa des de l'1 de gener de 2013 o 27 de maig per al col·lectiu
procedent d’Unnim, pel que et correspon l'abonament de la diferència del salari meritat
des d'aquella data fins ara. L'estimació del Banc és regularitzar la nova situació a la
nòmina de desembre.
No obstant, és pràctica habitual del Banc l'absorció del
CVP (recorda, el "Complement Volàtil Provisional"), per a
aquells/as que ho tinguin, fins al màxim de l'import
abonat. Per descomptat, sempre és millor tenir
consolidat el teu nou Nivell i Grup Professional, que ja no
et pot prendre ningú, pel suport i la garantia que et dóna
el Conveni Col·lectiu de Banca, no sent així amb el
format de complement voluntari, que el Banc treu de
manera unilateral i en qualsevol moment.
Per al col·lectiu procedent d’Unnim, l'increment de nivell implicarà la compensació de
part del Complement Fusió Unnim, com a màxim fins al 25% de l'import que suposi
l'increment d'aquest nivell.
Si tens algun dubte o consulta sobre l'actualització salarial a la teva nòmina,
comunica’ns-ho al correu del nostre secretari de formació, Josep Maria Guillén,
jmaria.guillen@bbva.com o al de la Secció Sindical: bbvacat@comfia.ccoo.es. Estarem
a la teva disposició i encantats de poder-te ajudar.
Ens agradaria que ens passessis els teus suggeriments o comentaris, de cara a millorar
el procés d'ascensos per a futures edicions. Pots fer-ho en els correus que t’hem indicat
abans.
CCOO BBVA, el teu sindicat útil i eficaç.
Desembre 2013
Fitxa d’afiliació

PROTECCIÓ de DADES:

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 ………………..........................…................

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

Comfia-CCOO BBVA secció sindical de Catalunya
Tel. 93 401 44 53 – bbvacat@comfia.ccoo.es
www.comfia.net/bbva - Portal Sindical en espacio – www.comfia.info
adherides a la unión network international

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

