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       Grup BMN - Catalunya 

PROTECCIÓ DE DADES:  
 
Les teves dades seran incorporades a un fitxer 
del que és titular la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També 
seran incorporades a un fitxer de la Confederació 
Sindical de Comisiones Obreres i de la Federació 
corresponent al sector al que pertany l’empresa 
en la que treballis i que pots comprovar en 
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les 
teves dades en aquests fitxers es el 
manteniment de la teva relació com persona 
afiliada amb les concretes finalitats establertes 
en els estatuts. A més aquestes dades podran 
servir per a enviar-te informació sobre les 
activitats i acords de col·laboració als que s’arribi 
amb altres entitats. Sempre estaràs informat en 
www.ccoo.cat, o en la web de la CSCCOO, dels 
acords i de les dades d’aquestes entitats. Pots 
exercir els teus drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant 
una sol·licitud per escrit acompanyada de la 
fotocòpia del teu DNI i indicant “PROTECCIO DE 
DADES”, al domicili de la CSCONC, situat en Via 
Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al fitxer de la 
CSCONC, i al domicili de la CSCCOO, situat en el 
carrer Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, 
per als fitxers de la CSCCOO i de les 
Federacions. Si tens algun dubte pots enviar un 
correu electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al 
telèfon 934.812.902 

Fitxa d’afiliació     data ………….......…..….....….. 
 
Nom i cognoms ............................................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Telèfon ….............................................…......... Data naixement  ........................................... 
 
Adreça ............................................................................................................................................................................................................. 
 
Població ............................................................................................................................................  Codi postal ........................................ 
 
Empresa/centre de treball ............................................................................................................................................................................ 

Domiciliació:   

                       
 Banc/Caixa                             Oficina              D       C Compte/llibreta 

Firma: 
Correu electrònic ……………………………………....…................................................................…......            
(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament al CR 5706) 47/11 

	  
	  

NEIX LA SECCIÓ SINDICAL DEL GRUP BMN DE CATALUNYA 
 
Dins el procés d’unificació de les quatre seccions sindicals de les caixes que componen el 
grup BMN, es va celebrar el passat 16 de juny una Assemblea d’afiliats i afiliades de 
Catalunya per aprovar la dissolució de la secció sindical de Caixa Penedès i la constitució 
de la secció sindical del grup BMN a Catalunya. Aquest procés ha de culminar el proper 
dia 28 de juny amb la celebració d’un Plenari en el que es constituirà oficialment la Secció 
Sindical estatal del grup BMN per a tots els territoris on és present el banc.  
 
Aquesta nova entitat neix amb més de 7.000 empleats i empleades, geogràficament 
extensa. La nova estructura de CCOO al grup BMN ens ha de donar les eines 
necessàries per continuar treballant per a tu: 
 

• Per afrontar les negociacions de les condicions laborals i properes 
reestructuracions amb garanties. 

 
• Continuar sent pròxims a vosaltres, amb les visites, per explicar-vos de primera mà 

la situació actual del banc, responent a les vostres preguntes. 
 

• Aconseguim una interlocució única amb la Direcció, amb un mateix criteri. 
Guanyem en eficiència i rapidesa. CCOO és una sola veu. 

 
Amb més de 1.100 afiliats a Catalunya, es fa necessari dotar-nos d’una estructura pròpia 
en tant hem de cobrir les necessitats de tots els companys i companyes que hi treballen. 
El procés de reestructuració no ha finalitzat, i és per això que des de la secció sindical de 
CCOO del grup BMN a Catalunya treballarem per que es compleixin els acords als que 
arribem, per que no es vulnerin els nostres drets ja adquirits, en definitiva treballem per a 
tu. 
 
AFILIAT A CCOO. 
 
 
 


