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La Junta General d'Accionistes (JGA) se celebra a Bilbao, el proper 13 de març. CCOO 
intervindrem per defensar els interessos dels treballadors i les treballadores de BBVA en tots els 
seus aspectes (Ocupació, Igualtat, Conciliació, Retribucions-Incentius, Aportació fixa Pla de 
Pensions i Responsabilitat Social). La nostra intervenció la remetrem a la plantilla. 
 
La posició de la Federació de Serveis de CCOO en relació amb l'ordre del dia és:  
 

 El vot en contra del punt setè i onzè sobre el programa de lliurament d'accions a l'equip 
directiu i la política retributiva al Consell, en clar contrast amb la situació d'ajustos de plantilles i 
reducció de la despesa, a més de les modificacions contínues d'un sistema de retribució variable 
implantat pel Banc, sense participació sindical, que deixa sense incentius a una bona part de la 
plantilla. 
 

 El vot en contra del punt vuitè, que pretén ampliar el col·lectiu d'empleats amb remuneració 
variable, la qual pot arribar fins a un 200% de la retribució fixa, més enllà de la recomanació de la 
Directiva Europea en matèria de retribucions variables.  
 

 El vot en contra de la reelecció del Conseller, punt 2.1, ja que al final del seu mandat 
superaria els 12 anys recomanats per el “Código Unificado de Buen Gobierno”. 
 

 El vot en contra de la reelecció de l'auditor, punt novè, amb més de 12 anys treballant per a la 
societat i el grup, que en la nostra opinió, podria comprometre la independència de l'auditor. 
 

 La nostra abstenció en els punts 1.3, (aprovació de la gestió social durant l'exercici 2014), 2.5 
(nomenament de Conseller independent, creiem que BBVA ha d'incorporar més Conselleres, 
especialment en nomenaments nous) i del punt Quart, (proposta de 4 augments de capital amb 
càrrec a reserves). 
 
Com delegar les teves accions a CCOO? 
 

Si vols que la teva opinió consti en la Junta, a través de CCOO BBVA, has 
de DELEGAR les teves accions, conferint la representació, a l'apartat de 
la Targeta a aquest efecte, a la nostra Secretària General, ISABEL GIL 
DELGADO, amb instruccions de votar “segons estimi oportú en cada 
punt de l'ordre del dia”. 
 
Perquè la Delegació sigui vàlida es deu: 
 DESTRUIR la TARGETA DE VOT A DISTÀNCIA, i  
 Enviar-nos la Targeta de Delegació signada a la Secció Sindical del 

teu territori o directament a CCOO BBVA-Oficina 2100-Gran Capità, 5-
Còrdova. 

 
Per descomptat, si tens més de 500 accions et correspon, en tot cas, retirar l'Obsequi, sense cap 
diferència respecte a les delegacions en blanc, que són a favor de totes les propostes del Consell. 
Si tens menys de 500 accions o no has rebut la delegació, pots demanar la Targeta d'agrupació o 
duplicat en qualsevol Oficina o accedint a: Escenario Operativo/Accionistas/Duplicado de 
formularios, introdueix el teu NIF i pressiona buscar, finalment prem sobre [Im.asis./agrupa.]. 
Davant qualsevol incidència, crida'ns o escriu un correu electrònic a bbvacat@serveis.ccoo.cat 
 
Que la teva opinió no es quedi en el calaix. Delega les teves accions a CCOO. 
 
Aportem solucions, millorem els teus drets.  
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FES SENTIR LA TEVA VEU A LA JGA BBVA: 
DELEGA EL TEU VOT A CCOO


