Confederació General del Treball de les Illes Balears
SABEI-CGT Secció Sindical del BBVA

A LA VOSTRA DISPOSICIÓ
Tot seguit vos facilitem els noms del membres de la nova Secció Sindicals, desprès
de les eleccions del passat desembre, per tal de facilitar-vos la seva localització per
tenir un accés fàcil i ràpid per aclarir qualsevol dubte o consulta que necessiteu.
Josep Juárez Tfn. 616078567
Pepa Soler Tfn. 677405797
Rafel Pinya Of 4235-Son Rapinya Tfn. 971798125
Xisco Bonnin Of. 2164-Capitán Salom Tfn. 971 754832
Josep Torres Of 4254 Ag. Son Gotleu Tfn 971 256260
Llorenç Soler Of. 0291 Inca Tfn 971502050
Andreu Magraner Of. 0289 Sóller Tfn 971 638141
Paco Mengod Of 4903 Ag. Foners Tfn 971 469011

ASSESSORIA JURIDICO- LABORAL
No dubteu en posar-vos en contacte amb qualsevol del companys relacionats per
poder accedir a aquest servei, així com conèixer les seves condicions.

PRE-JUBILACIONS
Us recomanem que no us precipiteu en acceptar allò que us puguin oferir, val mes
agafar-se un temps per reflexionar i fer les consultes que cregueu oportunes.

HORARIS
Cada cop sembla mes normal assistir a reunions que han estat convocades els
horabaixes. Tota assistència sempre es voluntària. Però volem comentar-vos un
aspecte que sembla que ningú el té en compte: Es tracta que la cobertura dels
accidents de treball queda ajustada exclusivament a l’horari legalment reconegut, així
com als trajectes per acudir a la feina i tornar-se a casa. Tampoc tendrien cobertura
els accidents dins l’oficina, fora del horari reconegut.
NO T’ARRISQUIS. RESPECTA L’HORARI. SEMPRE.

RECOLLIDA DE SIGNATURES
Us adjuntem un full per recollir signatures pel 50% de descompte dels preus dels
bitllets d’avió i vaixell. Un cop plena enviar a Rafel Pinya (Of. Son Rapinya 4235).
Sempre abans de dia 28 de febrer.
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