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HORARI ESPECIAL DE SETMANA GRAN LOCAL 

FIRA DEL CORPUS EN GRANADA CAPITAL 
  

Amb motiu de la Fira del Corpus en Granada capital, CCOO-BMN recorda a la 

plantilla que l’horari especial per als dies 16, 17, 18 i 20 de juny, segons allò acordat 

el passat 17 de desembre entre la Direcció i la majoria de la Representació Sindical, 

és: 

 

De 9.00 a 13.30h per a la plantilla i, de 9.15 a 13.00h, per atenció al públic 
(segons comunicat 960/017/2014 de BMN). 

 

Els companys i companyes afectats per la reducció del 20% de jornada diària (*), han 

de reduir igualment la seva jornada, entrant a les 9.54h o sortint a les 12.36h 

(segons l’opció acordada). 

 

Per a la compensació de festius, les persones afectades per reducció del 20% de 

jornada acumulada en un sol dia a la setmana i que coincideixi amb el dia festiu del 

Dijous del Corpus, aquest passa a l’immediat dia hàbil posterior.   
 

(*) Això és per a les reduccions de jornada del 20% der ivades de l’aplicació de l’ERTO/2013. Per a les 
demés reduccions de jornada que pugui haver-hi, ens  caldrà estar al corresponent % de reducció. 

BONES FESTES 
NO ESTÀS SOLA, NO ESTÀS SOL   

 
Aquestes normes són d’aplicació per a totes les setmanes de festes patronals. 

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)   


