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Primer sindicat en el sector d'Estalvi i Banca

EN BMN CRIDA L’ATENCIÓ...
(dades extretes de la memòria auditada i de l’informe de govern corporatiu 2013)

…que les retribucions per dietes dels membres del Consell d’Administració (11 persones) sumin
360.000 euros, que afegits als 46.000 per assistir a consells d’altres empreses del grup, suposin
en total 406.000 euros.

…que els  membres del  Consell  d’Administració cobrin,  entre remuneració fixa,  dietes i  “altres
remuneracions” un total d’1,1 milions d’euros.

…que en els informes res es digui de quant cobren aquests mateixos consellers per simultanejar
càrrecs  en  altres  Consells  d’Administració  d’empreses  alienes  al  grup,  com  CECA,  Ahorro
Corporación, LICO, CECABANK o CASER.

…que la retribució del personal clau de la Direcció del banc (10 persones)  sumi 2,3 milions
d’euros.

…que encara que en la III Reestructuració es va pactar una indemnització màxima de 275.000
euros per a qui es desvinculés amb almenys 20 d’antiguitat, l’anterior responsable de la Direcció
General de Riscos,  amb poc menys de 4 anys d’antiguitat, se’n portés una indemnització de
354.000 euros.

…que la venda de la xarxa de Catalunya i Aragó al Banc Sabadell suposés indemnitzar CASER
amb 92 milions d’euros. 

…que  en  l’epígraf  de  despeses  d’administració,  figuri  una  partida  no  detallada sota  el  nom
d’“altres despeses” de 20,5 milions, 15 milions superior a les dades de 2012.

…que en informes tècnics BMN es gastés 11,6 milions d’euros, gairebé 2 més que en 2012. 

que encara així, BMN tingui l’índex d’eficiència més baix del sector (39,9%).

Uns números que CRIDEN L'ATENCIÓ i que ens indiquen que l'esforç només se l'hi exigeix,
sota amenaces d'acomiadaments, a la Plantilla de BMN!

Fitxa d'afiliació                                    data....................................

Nom i llinatges..............................................................................................................................................................................................

DNI............................................. Telèfon.............................................................. Data de naixement........................................................

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

Població........................................................................................................................................... Códi Postal.........................................

Empresa/Centre de treball ….......................................................................................................................................................................

Domiciliació bancària:

            Iban                          Banc/Caja                      Oficina                      D  C                              Compte corrent/llibreta

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

(Lliura-la als teus representants de COMFIA-CCOO o envia-la directament a la Secció Sindical del teu territori)

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.
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