
 

 

 

  

 

CCOO serveis bbva  
Tel. 93 634 84 00  bbvacat@ccoo.cat  
www.servicios-ccoo.es/bbva  - Portal Sindical a espacio - http://twitter.com/ccoobbvacat  
adherits a la unión network international  

 

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

 

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

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

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

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

Empresa/centre de treball ................................................................................................................................................................................................. 
 
Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…....   

                     Signatura d’afiliació: 
 

Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:   

E S                           
IBAN                    NÚMERO D’ENTITAT       OFICINA                           DC  COMPTE 

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar al meu compte els imports corresponents. 
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periòdic       

 

Localitat .................................................................................. Signatura d’ordre de domiciliació: 
 

 

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament escanejada a bbvacat@ccoo.cat) 

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 

 

ENHORABONA PEL TEU ASCENS! 
                                         

Abans de res, volem felicitar-te pel teu ascens 
mitjançant la superació de les proves del passat dia 12, 
que has aconseguit a través del teu esforç i dedicació 
personal. 
 
Et recordem que el nou nivell, i grup professional 
aconseguit en l'examen és efectiu des del 1 de Gener 
de 2015, pel que correspon l'abonament de la diferència 
del salari meritat des d'aquesta data fins ara. L'estimació 
del banc és ajustar la nova situació en la nòmina de 
desembre.   
 
No obstant això, és pràctica habitual del banc l'absorció 

del CVP (recorda, el "Complement Volàtil Provisional"), per a aquells que ho cobren, fins 
al màxim de l'import abonat. Per descomptat, sempre és millor la teva situació actual 
perquè consolidades teu nou nivell i grup, que no et poden treure arbitràriament. Això ho 
recolza el Conveni Col·lectiu de banca, i no és així amb el CVP, (Complement Voluntari 
Personal) que el banc pot reduir o eliminar de forma unilateral en qualsevol moment. 
 
Per al col·lectiu procedent d'Unnim, l'increment de nivell implicarà la compensació de part 
del complement de fusió Unnim, com a màxim fins a un 25% de l'import que suposi 
l'increment d'aquest nivell. 
 
Si tens algun dubte o consulta al respecte, o vols fer-nos suggeriments de cara a millorar 
el procés per a futures edicions, comunica'ns-ho al correu del Secretari de Formació, 
Juan Antonio Gutiérrez,  jagutierrez@servicios.ccoo.es .  
 
CCOO BBVA, el teu sindicat útil i eficaç. 

                                                                                                          
Novembre de 2015 

  

mailto:jagutierrez@servicios.ccoo.es

