
ARRIBA L'HORARI D'HIVERN 
Des de CCOO recordem a tota la plantilla de la Xarxa d'Oficines de BBVA, que la jornada laboral 
d'hivern comença l'1 d'octubre i acaba el 31 de març de 2016, en base a l'acord de Dissabtes Lliures 
de desembre de 2009. 

Recordem algunes qüestions contemplades: 

► Durant les tardes dels dijous entre 1 octubre i 31 març es
compensarà la festa dels dissabtes amb entrada flexible entre 
15:45 i 16:15 i sortida entre 18:30 i 19:00, un cop complertes 2 
hores i 45 minuts. 

► Els dijous festius no són recuperables.

► Els dijous, vigília de festiu, es recuperaran el dimecres
anterior, llevat dels coincidents amb Nit de Nadal, Cap d'Any o el 
comprès en la Setmana de Festes Majors que no es 
recuperaran. El 2015 no recuperem les tardes del 24 i 31 de desembre. 

► El 50% dels dijous tarda es poden recuperar en horari i dies diferents amb acord entre
treballador/a i Direcció de la Unitat, excloent primer i últim dijous de cada mes. 

► El 100% dels dijous tarda es poden recuperar en horari i dies diferents a iniciativa del
treballador/a i de mutu acord amb l'empresa, sempre que siguin empleats/des que estiguin cursant 
estudis reglats, tinguin fills/es fins a 12 anys o familiars dependents al seu càrrec fins a primer grau. 

► Per la realització de la jornada partida els dijous (o el dia convingut), segons aquest acord, es
percebrà una ajuda alimentària de 9 euros independentment del lloc on es dini (en oficina, a casa 
...). 

Molt important, CCOO us recorda que ha arribat el moment de recuperar aquestes tardes de 
reunions i convocatòries diverses, realitzades entre els mesos d'abril i setembre. Per a això, hem de 
comunicar al nostre responsable, els dies pertinents a compensar en aquest període d'hivern que 
arriba. 

Setembre 2015 

Aportem solucions, millorem els teus drets. 

Si encara no estàs afiliat/da, afilia't a CCOO, el sindicat de les persones. El teu sindicat. 

Fitxa d’afiliació Data ………..……
 

Nom i cognoms ............................................................................................................... 
DNI .……............................ Telèfon …………………….... Data naixement .................... 
Clau oficina .................... Direcció..................................................................................... 
Població ..........................................................,...................... Codi postal .................... 
Domiciliació bancària: 

IBAN Banc/Caixa      Oficina        DC         Compte corrent/llibreta 
Correu electrònic ………………………...............…........ Signatura: 

(Entrega-la als teus representants de CCOO bbva o envia-la escanejada a bbvacat@ccoo.cat) 

PROTECCIÓ DE DADES: 
Les teves dades seran incorporades a un 
fitxer del que és titular la Confederació 
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya. També seran incorporades a un 
fitxer de la Confederació Sindical de 
Comissions Obreres i de la Federació 
corresponent al sector al que pertany 
l’empresa en la que 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 persona afiliada amb les concretes 
finalitats establertes en els estatuts. A més 
aquestes dades podran servir per a 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 CSCCOO, 
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 “PROTECCIO DE DADES”, al domicili 
de la CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 
08003 Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, 
i al domicili de la CSCCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per 
als fitxers de la CSCCOO i de les Federacions. 
Si tens algun dubte pots enviar un correu 
electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 
934.812.902 
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