Benvolgut/da company/a,

Un cop passat uns mesos des de la integració de BBVA, el SEC ens volem adreçar a tu per
informar-te de diversos assumptes. Es tracta d’un petit resum de temes, dels quals, segons l’
interès, pots ampliar la informació clicant a l’enllaç que els acompanya.

Novetats 2017:
-

Nivell VIII per gestors comercials “especialitzats”: per al 2017 , el Conveni preveu que
els gestors dedicats a la “gestió comercial especialitzada” tinguin com a mínim el nivell
VIII complint una sèrie de requisits . L’empresa, des de RRLL, ens ha comunicat
formalment quins perfils professionals inclou dins el grup de “gestors especialitzats” , i
pel que fa al requisit de la formació, que caldrà tenir el DAF. Més informació:
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2016/12/gestors-especialitzats.pdf
-

Canvis nòmina mes de gener 2017: a partir del mes de gener, canviarà la nòmina que
s’haurà d’adaptar a la nova estructura definida al Conveni. El nou Conveni crea el salari
base de nivell format per l’agrupació de diversos conceptes retributius que ara cobrem
per separat i que quedaran integrats en aquest salari base de nivell com un únic
concepte retributiu. També canvia la distribució de les pagues de beneficis i el
pagament
de
triennis.
Més
informació
a
:
http://sec.cat/wp/wpcontent/uploads/2016/12/modificacio-estructura-retribuitiva.pdf

Negociacions:
-

Compensació hores i control horari: des del SEC vam estar pressionant per tal que les
hores extraordinàries realitzades durant el període de formació es compensessin amb
dies de vacances. Finalment l’empresa va donar instruccions perquè això fos així. Per
altra banda, davant de la gran quantitat d’hores extraordinàries que sistemàticament es
fan a BBVA, des del SEC ens vam adherir al Conflicte Col·lectiu iniciat per la CiG (sindicat
gallec) per tal que a través d’algun sistema de control horari, es coneguin les hores que
es fan de més i es compensin adequadament. En aquests moments estem negociant
amb
l’empresa.
Més
informació:
http://sec.cat/wp/?p=920;
http://sec.cat/wp/?p=1060

-

Oposicions: Des del SEC vam estar lluitant per tal que els empleats provinents de CX
poguessin participar a les oposicions, ja que BBVA s’hi negava rotundament. Finalment
vam aconseguir que aquesta possibilitat fos incorporada a l’Acord de Fusió de 31-072016. Donem l’enhorabona a tots els afiliats del SEC que han superat la prova tot i que
lamentem que per Conveni signat per CCOO-UGT hagi eliminat aquesta opció de
promoció . Més informació: http://sec.cat/wp/?p=645

Assumptes jurídics

-

Complement CX: El SEC va presentar demanda perquè, en el moment de l’homologació
, BBVA va aplicar de manera incorrecta l’absorció del complement CX , incomplint així
l’Acord de juliol del 2015. Vam guanyar la demanda a primera instància a l’audiència
Nacional i ara estem pendents de la resolució del recurs presentat pel banc. Podeu
trobar més informació als enllaços següents: http://sec.cat/wp/?p=652;
http://sec.cat/wp/?p=914;

-

Requalificació professional dels subdirectors CX: El SEC va presentar demanda al jutjat
per tal que els subdirectors d’oficina fossin assignats al grup professional de tècnics i,
com a conseqüència, adquirissin el nivell mínim corresponent per aquest grup (nivell
VIII). Finalment el tema es va resoldre amb un Acord en seu judicial, amb el qual el banc
reconeixia
l’antiguitat
amb
efectes
1-7-2016.
Més
informació
a:
http://sec.cat/wp/?p=657;
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2016/12/acordsubdirectors.pdf

Altres temes:
-

Quart de paga de productivitat: El mes de setembre , amb la partició d ela nòmina en 2
fulls salarials (un de CX i un de BBVA), des del SEC vam detectar que no se’ns havia
pagat correctament la paga extra de millora de productivitat. Vam presentar la queixa
oportuna i aquest error ha estat esmenat a la nòmina del mes de desembre. Més
informació: http://sec.cat/wp/?p=934

-

Integració Fons de Pensions: el mes de setembre es va produir el canvi de gestora del
Fons de Pensions que ha passat a ser Gestion de Previsión y Pensiones E.G.F.P.S.A. Pel
que fa al trasllat de la cartera del Fons dels empleats de CX, s’està treballant per la seva
liquidació i traspàs al Fons de BBVA, perquè es faci en el termini més breu possible.
D’altra banda , l’empresa va liquidar, per als empleats provinents de CX, la seva
aportació al Fons de Pensions corresponent al període 1-1-2016/11-09-2016 (376,86€) i
a la nòmina de setembre (la corresponent al període de l’1 a l’11 de setembre) se’ns va
descomptar la nostra aportació per al mateix període (41,87 €). Per tant, a la nòmina de
desembre el banc ens ha fet l’aportació restant (164,05) i ha descomptat també, a la
nòmina, la part proporcional del que resta de l’any de la nostra aportació com a
empleats (18,23€).

Empleats de nova entrada:
El Conveni signat per CCOO i UGT preveu una sèrie de canvis que representen un pas enrere en
les seves condicions laborals:
- Creació del “nivel de acceso” on caldrà estar 24 mesos per passar al nivell 11 (salari
entrada de 18.000 €).
- Eliminació oposicions amb efectes 1 -1- 2017
- Pèrdua d’1,25 pagues de benefici

Esperem que aquesta informació hagi estat del vostre interès. Des del SEC estem a la vostra
disposició per a qualsevol aclariment .

Els companys i companyes del SEC aprofitem l’avinentesa per
desitjar-vos unes bones festes i molta força i serenitat per a l’any
2017!!!
Cordialment,

Raquel Puig
Secretaria General
 932 188 518
 932 188 597
 raquel@sec.cat
 www.sec.cat
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