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La Junta General d'Accionistes (JGA) es celebrarà a Bilbao el proper 17 de març. CCOO 
intervindrem com cada any, perquè la veu dels treballadors i treballadores de BBVA sigui 
escoltada, en defensa dels nostres interessos. 
   
Publicarem puntualment a la web i al Portal Sindical, el nostre posicionament en els diferents 
punts de l'ordre del dia, així com la nostra intervenció. 
 
En un context convuls i amb acomiadaments a BBVA, serà una intervenció excepcional centrada 
en la defensa de l'ocupació i dels treballadors i treballadores. 
  

Com delegar les teves accions a CCOO? 
 

Delega la representació a la nostra Secretària General ISABEL GIL 
DELGADO en l’apartat, a tal efecte de la Targeta, amb instruccions de votar 
“según estime oportuno en cada punto del orden del día”. 
 

Per a que la Delegació sigui vàlida has de: 
 

 Destruir la targeta de vot a distància, i  
 

 Enviar-nos la Targeta de Delegació signada a: 
CCOO BBVA-Oficina 2100-Gran Capitán, 5. Córdoba. Codi de Valisa 02100 

 

 Per descomptat, si tens més de 500 accions en tot cas et correspon, retirar l’obsequi, 

sense cap diferència respecte 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 a qualsevol Oficina o accedint a:   

Escenario Operativo/Accionistas/Duplicado de formularios, posa el teu NIF i fes clic a 

‘buscar’, finalment clica sobre [Im.asis./agrupa.].  
 

Davant de qualsevol incidència, truca’ns o escriu un correu electrònic a bbvacat@ccoo.cat  
 

Perque l’ocupació és el primer, delega les teves accions a CCOO.  

Febrer 2017 

 

FES SENTIR LA TEVA VEU A LA JGA DE BBVA: 
DELEGA EL TEU VOT A CCOO 
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