
 
 
 
 
 

 
 

Boletín de afiliación Enviar a  0901 – 0105 CC.OO. Sinatura  
Nome  Ofi.:   
Domicilio    
Poboación  C.P.:   
Cta. de cargo DNI Data       /       /          
Quedo informado de que os datos persoais que facilito para a xestión solicitada se incorporarán a un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal para uso interno baixo responsabilidade de CC.OO.; de que podo exercitar os dereitos de acceso, 
rectificación e cancelación dos datos que constan no dito ficheiro nos termos previstos na LOPD 15/99 e demais normativa complementaria a través das sedes de CC.OO., e, por tanto, dou a miña conformidade á recollida de datos, así como á cesión 
para a indicada finalidade que poida realizar CC.OO. nos termos previstos na devandita Lei. 
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Grupo Banco Sabadell 

II Plenario da sección sindical de CCOO do Grupo Banco Sabadell 
 

Os pasados 24 e 25 de outubro, celebrouse en Tarragona o II Plenario da sección sindical 

de CCOO do Grupo Banco Sabadell. 

Máis de cen delegados e delegadas debateron e aprobaron tanto o Informe de Xestión dos 

últimos cinco anos como as liñas xerais de actuación que enmarcan o traballo que a sección 

sindical se propuxo levar a cabo no futuro. 

Asistiron como invitados, entre outros, a secretaria xeral de COMFIA, María Jesús Paredes, 

e secretario xeral de CCOO de Catalunya, Joan Coscubiela. No transcurso do Plenario 

tamén se elixiron as persoas que van conformar os órganos de dirección da sección sindical. 

María García García desenvolverá o traballo da Secretaría Xeral e estará acompañada por 

19 persoas máis que constitúen a nova Comisión Executiva: 

Jordi Abellán Deu, Francisco Arcas Martín, Natàlia Bahí Càner, Jaume Balateu González, 

Josep Castells Badía, Gregorio Escobar González, Juan M. García Zumaquero, José M.ª 

Granado Pérez, José M.ª 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 Pujol i Batalla, Justo M. Ruiz Rodríguez e Miguel 

Salas Yebra. 

Cos criterios utilizados para a elección das persoas que dirixirán a política sindical de CCOO 

no Grupo Banco Sabadell, confomouse unha Comisión Executiva que, integrando ámbitos 

territoriais e ámbitos temáticos, permitirá dar resposta e expoñer iniciativas nunha empresa 

que conta con máis de 10.000 persoas empregadas. 
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