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II Plenari de la secció sindical de CCOO del Grup Banc Sabadell
Els dies 24 i 25 d’octubre vam celebrar a

Jordi Abellán Deu, Francisco Arcas Martín,

Tarragona el II Plenari de la secció sindical

Natàlia

de CCOO del Grup Banc Sabadell.

González, Josep Castells Badía, Gregorio
Escobar

Més de 100 delegats i delegades van
debatre i aprovar tant l’informe de gestió
dels cinc anys últims com les línies
generals d’actuació que emmarquen el
treball que la secció sindical s’ha proposat
portar a terme en el futur.

Bahí

Càner,

González,

Jaume

Juan

M.

Balateu

García

Zumaquero, José Mª Granado Pérez, José
Mª

Jiménez

Sánchez,

Miguel

Angel

Maderuelo Pérez, Óscar J. Martín Díaz,
Judith Martínez Mel, José M. Moliné Regla,
Rafael Muñoz Moreno, José R. Pazó
Santamaría, Mercedes Picó Torres, Joan

Van assistir com a invitats, entre d’altres,

Pujol i Batalla, Justo M. Ruiz Rodríguez y

la Secretària General de COMFIA, María

Miguel Salas Yebra.

Jesús Paredes i del Secretari General de
CCOO de Catalunya, Joan Coscubiela.

Els criteris que s’han fet servir per a
l’elecció de les persones que dirigiran la

En el Plenari també es van elegir les

política sindical de CCOO en el Grup Banc

persones que conformaran els Òrgans de

Sabadell, han configurat una Comissió

direcció de la secció sindical.

Executiva que, integrant àmbits territorials i
àmbits temàtics, permetrà donar resposta i

María García García desenvoluparà la

plantejar iniciatives en una empresa que

feina de la Secretaria General i estarà

compte amb més de deu mil persones

acompanyada de 19 persones més que

empleades.

constitueixen la Comissió Executiva nova:
26 d’octubre de 2007

Connecta’t al nostre web: People > Seccions Sindicals >COMFIA-CCOO > http://bs.comfia.net
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Estic informat que les dades personals que facilito per a la gestió sol·licitada s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal per a ús intern sota la responsabilitat de CCOO, que puc exercitar els drets d’accés, rectificació i
cancel·lació de les dades que hi ha en aquest fitxer en els termes previstos en la LOPD 15/99 i resta de normativa complementària a través de les seus de CCOO i, per tant, dono la meva conformitat a la recollida de dades, i també a la cessió per a la
finalitat esmentada que pot fer CCOO en els termes previstos en la Llei esmentada.

