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NO A LES HORES NEGRAS A BMN (II) 
UGT se ens uneix a les demandes per la 

prolongació de jornada 
 

 
El 1 d'abril publicàvem NO A LES HORES NEGRES A BMN  “No regalis el teu temps, no regalis la teva vida. Supera les 
teves pors", que pots tornar a llegir al nostre blog: 
http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com.es/2014/04/no-las-horas-negras-en-bmn.html 
 
Han estat dos anys de denúncies de CCOO davant la Inspecció de Treball en diferents territoris, com Madrid, Balears, 
Andalusia i Llevant, en què BMN ha hagut de fer fronts a sancions econòmiques per les hores negres en frau de llei. 
 
http://www.comfia.net/archivos/cajamurcia/Denuncias%20por%20prolongacion%20de%20jornada%20a%20BMN.pdf 
 
Arran de totes aquestes denúncies, la Inspecció de Treball s'ha presentat en diferents centres de treball de tots els 
territoris, on ha pogut comprovar aquesta pràctica il·legal, i ha formulat diverses sancions per això. Però les 
prolongacions de jornada s'estan generalitzant en gairebé totes les empreses del sector, augmentant la pressió sobre les 
plantilles i creant situacions de tensió, que afecten al normal desenvolupament de l'activitat, a més de la salut dels propis 
treballadors i treballadores. Aquestes prolongacions de jornada formen part de la cara B del nostre treball, perquè no es 
paguen, i per tant ni cotitzen a la Seguretat Social ni a la Hisenda pública. 
 
Encara BMN ha reaccionat tímidament recomanant en alguns territoris minimitzar les reunions vespertines, així com la 
no inclusió a les mateixes dels companys i companyes afectats per reducció de jornada i sou, a causa de la important 
sanció que pot suposar tant per l'empresa, com per al treballador o treballadora, tots sabem que actualment els 
nostres companys i companyes segueixen sent pressionats per seguir perllongant la jornada, fins i tot amb la típica 
amenaça de "tu ets el següent" de persones sense escrúpols al capdavant d'equips de treball . 
 
CCOO, seguirem amb el nostre pla de denúncies en aquells centres on la prolongació de jornada no sigui eradicada 
perquè és un frau a la Seguretat Social, a la resta de la societat, contrària a la conciliació de la vida laboral i familiar i a 
més contrària a la llei. 
 
Per seguir avançant teva actitud és imprescindible, cal la teva ajuda , superar les teves pors, planta't. Denúncia els 
abusos d'autoritat i les pressions amenaçadores, ja que amb això facilitaràs la nostra tasca consisteix en l'eradicació 
d'aquesta pràctica il·legal. 

NO ESTÀS SOLA , NO ESTÀS SOL 

PROTECCIÓ DE DADES:  

De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció 
de dades de caràcter personal, t’informem que les 
teves dades seran incorporades a un fitxer 
titularitat de CCOO integrat pels fitxers 
pertanyents a la confederació o unió regional 
corresponent segons el lloc on radiqui el teu lloc de 
feina, a la federació del sector al que pertanyi 
l’empresa en la que treballis, així com –en tot cas– 
a la C.S. CCOO. Al següent URL pots consultar els 
diferents ens que composen CCOO: 
http://www.ccoo.es fer clic sobre Conoce CCOO. 
La finalitat del tractament de les teves dades, per 
part de totes elles, la constitueix el manteniment 
de la teva relació com a afiliat/afiliada. Pots exercir 
els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en 
el seu cas, oposició, enviant una sol·licitud  per 
escrit acompanyada de la fotocòpia del teu DNI 
adreçada a C.S. CCOO Responsable de Protección 
de datos, C/ Fernández de la Hoz, 12 – 28010 
Madrid. Hauràs d’indicar sempre la referència 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tens qualque dubte 
al respecte pots remetre un correu electrònic a 

lopd@ccoo.es o trucar al telèfon 917028077. 

Fitxa d’afiliació     Data .…………………..….. 
 

Noms i Cognoms ...................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

Empresa/centre de treball ........................................................................................................................................................................ 

Domiciliació bancaria:   

                            
         Iban                         Banc/Caixa                    Oficina           D     C                             Compte corrent/llibreta 

 

Correu electrònic ……………………………………....…...................................…............ Firma: 

 
(Porta-la als teus representants CCOO o l’envies directament a la Secció Sindical del teu territori)   
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