
INFORME AFILIATS NOVEMBRE 2017 

1- Gestors comercials 

Des del SEC, ens hem adreçat a la comissió consultiva del Conveni, per tal de demanar la seva 

interpretació en relació a la consideració dels gestors  comercials com a forces de venda 

especialitzades i , per tant, amb dret a consolidar el nivell VIII en cas de complir els requisits 

establerts a l’article 14.4.2 del Conveni.  

Recordem que els requisits són:  

- 5 anys mínims d’antiguitat a l’empresa. 

- Dedicació exclusiva durant dos anys continus  o 2 i mig discontinus (dintre un període 

de 3), a funcions comercials de caràcter directe i relació personalitzada amb clients que 

requereixin especialització. 

- Amb objectius individuals de gestió comercial. 

- Amb la formació específica definida per l’empresa per aquesta funció (EFA, en el cas de 

BBVA).  

Aquest tràmit és necessari com a pas previ per poder presentar una reclamació judicial.  La 

Comissió Consultiva del Conveni té 15 dies per respondre.  

Si vols conèixer el document sencer, pots veure’l a l’enllaç següent:  

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/11/COMISSI0-PARITARIA-CONVENI-CONSULTA-

GESTORS-COMERCIALS.pdf 

 

2- Complement CX 

El SEC guanya la sentència definitiva en relació al Conflicte Col·lectiu on reclamàvem la 

restitució del Complement CX a tots aquells empleats que se’ls va absorbir de manera 

incorrecta en el moment de fer l’homologació salarial (gener del 2016).  Enllaç circular 

Vols saber si estàs afectat per aquesta sentència?  

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/11/complement-CX-sentencia-definitiva-1.pdf 

Cal remarcar que ha estat un Conflicte presentat exclusivament pel SEC i CCOO. Resulta 

sorprenent com la resta de sindicats s’han volgut atribuir l’èxit d’aquesta sentència quan 

simplement s’hi van adherir el dia de judici sense  participar en la defensa, ni en la preparació 

de la demanda, ni en el cost del procediment.  

 

3- Novetats MIFID II 

 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/11/COMISSI0-PARITARIA-CONVENI-CONSULTA-GESTORS-COMERCIALS.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/11/COMISSI0-PARITARIA-CONVENI-CONSULTA-GESTORS-COMERCIALS.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/11/complement-CX-sentencia-definitiva-1.pdf


- La CNMV ha fet pública una llista de titulacions que compleixen amb els continguts de 

coneixements que han de tenir els treballadors de Banca exigides pel Mifid II. Si vols 

veure el document clica a : http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/11/CNMV-

titols-homolgats-MIFID-II.pdf 

 

- Altres titulacions: des del SEC ens hem adreçat al banc per demanar que es reconeguin 

d’altres titulacions, de les quals gaudeixen diversos empleats i que no estan a la llista de 

la CNMV: post grau d’expert en estalvi, assessor financer...  El banc, de moment, no vol 

reconèixer cap titulació fora de les establertes per la CNMV. Des del SEC seguirem 

insistint en el tema: http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/11/Escrit-a-RRLL.-

Convalidacio-curs-expert-en-estalvi.pdf 

 

- Recertificació EFA: diversos empleats disposen d’aquesta titulació però no han realitzat 

les recertificacions obligatòries perquè no era una condició fins ara exigida per als 

treballadors de Banca. Per aquest motiu el SEC també hem demanat al banc que facin 

alguna gestió perquè aquestes titulacions es mantinguin vigents. Enllaç escrit al Banc:  

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/11/Escrit-a-RRLL-recertificacion-EFPA.pdf 

 

- Taxes exàmens EIP/EFA: el SEC va demanar que el banc es fes càrrec d’aquestes taxes, 

encara que l’empleat hagués suspès l’examen. http://sec.cat/wp/wp-

content/uploads/2017/11/Escrit-a-RRLL-Taxes-EIP-EFA.pdf 

 

Amb l’Acord del Mifid II signat posteriorment , s’accepta pagar taxes només en cas 

d’aprovar i per la convocatòria superada. El que si que preveu l’Acord és la compensació 

de totes les despeses d’assistència a l’examen, encara que no se superi.  

 

- CAFI: des del SEC hem preguntat què passa amb els companys que no superin l’examen. 

Des del Banc ens asseguren que hi haurà repesca.  

 

4- Acord Mifid  

Amb aquest Acord es posa en valor l’esforç dels empleats en l’assoliment dels coneixements 

exigits per la normativa europea i es compensa part de les hores dedicades  i els costos de la 

formació. 

A qui afecta l’Acord? 

A tots aquells empleats que hagin obtingut la certificació necessària per la seva funció , des del 

27 de juny del 2017 (data de publicació de la Guia Tècnica de la CNMV). Inclou també el CAFI. 

Quina vigència té l’Acord? 

L’Acord té una vigència de 4 anys 

Quins drets dona a l’empleat? 

- 4 dies de lliurança per cada certificació obtinguda per realitzar la seva funció 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/11/CNMV-titols-homolgats-MIFID-II.pdf
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- flexibilitat horària el dia de l’examen per tal de tenir el temps suficient per assistir-hi 

- si s’aprova l’examen en un màxim de 2 convocatòries, 4 punts en la “evaluación  del 

desempeño” 

Quins compromisos adquireix el Banc? 

-          Assumir el cost del programa formatiu incloent-hi també: 

 Les despeses d’inscripció /associació (quan s’acrediti la finalització amb èxit) 

 les despeses que provinguin del desplaçament als exàmens (el dinar inclòs) 

 les despeses d’emissió i renovació del certificat oficial 

-          Procurar que l’empleat pugui realitzar els dijous a la tarda les accions formatives 

massives programades. 

Quina ha estat la postura del SEC? 

El SEC va participar en la negociació de l’Acord i va deixar pendent la seva signatura a 

l’aprovació del nostre secretariat que serà qui prendrà la decisió final. 

En la reunió, vam posar especial èmfasi en els dies de lliurança per cada certificació( en una 

primera versió el Banc només contemplava un permís únic durant els 4 anys de vigència de 

l’Acord) i en la retroactivitat de l’Acord (entenem que s’hauria d’haver ampliat més per aquells 

empleats que anteriorment han realitzat l’esforç per obtenir aquests certificats). També vam 

 demanar que s’inclogués un apartat on constés que tota la plantilla pot tenir accés a aquesta 

formació, però el banc va deixar clar que l’accés està limitat en base a les funcions que realitzi 

l’empleat. 

Clica aquí per veure el redactat de l’Acord complert: http://sec.cat/wp/wp-

content/uploads/2017/12/20171130_Acuerdo-Mifid.pdf 

 

5-  Compensació dijous tarda 

El dijous dia 7 de desembre és vigília de festiu. Per tant, en base a l’Acord de Sábados Libres de 

l’any 2009,  no es treballa per la tarda i es recupera el dimecres anterior. Diu l’Acord: 

“En el caso de que el jueves fuera festivo, se considerará no recuperable. Si el jueves resultara 

víspera de festivo, la recuperación se realizaría el miércoles anterior, salvo en el supuesto de 

que dicho jueves coincida con Nochebuena, Nochevieja, o esté comprendido en la Semana de 

Fiestas mayores, en cuyo caso no se producirá recuperación.” 

Les instruccions que ens consta que va ha fet el Banc,  és recuperar aquest dijous  el dilluns o 

dimarts de la mateixa setmana. 

Des del SEC entenem que això és un incompliment de l’acord i per tant, hem realitzat un escrit 

per tal que , de manera conjunta, tots els sindicats demanem al Banc que rectifiqui i que la 

tarda de dijous no s’hagi de recuperar un altre dia. 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/12/20171130_Acuerdo-Mifid.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/12/20171130_Acuerdo-Mifid.pdf


 

Els sindicats que han recolzat la proposta i han signat també l’escrit han estat CGT, ELA i LAB 

(País Basc), CIG (Galícia) i SCAT. Resulta “sorprenent” que els sindicats estatals firmants 

d’aquest Acord (CCOO, UGT i ACB) no hagin secundat aquesta iniciativa. 

És evident que la interpretació del Banc resulta sorprenent atenent que estem parlant d’una 

tarda i tenint en compte l’esforç que constantment s’està demanant a la plantilla.  

Atès que el banc no ha rectificat la seva postura, des del SEC presentarem denúncia a Inspecció 

de Treball.  

Clica aquí per veure l’escrit lliurat a l’empresa:  

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/12/Carta-compensacion-jueves-tarde.pdf 

 

6- Performance qualitatiu  

Aquest és el nom que enguany rep el sistema de valoració dels empleats del Banc per part dels 

seus responsables. La valoració ha canviat de nomenclatura i va de l’1 al 4 , essent el 4 la 

valoració més alta. Obtenir un 1 comporta no cobrar Retribució Variable.  

Des del SEC recomanem que tots aquells empleats que no estan d’acord amb la valoració 

rebuda, ho manifestin per escrit per tal que en quedi constància en el seu expedient. No dir 

res és una acceptació implícita de la valoració.  

Per a més informació: Performance qualitatiu 

 

7- Impacte DOR en casos de baixes/assistència en cursos de formació:   

El sistema de retribució variable del Banc, preveu una sèrie d’ajustos en “situacions especials”. 

Es tracta de:  

a) canvis d’oficina o funció durant el període de meritació : en el mes de canvi, 

els indicadors individuals tindran en compte la consecució de la unitat 

d’aquest mateix indicador.  

b) disminució del temps  efectiu de treball (TET) per absències (excepte vacances 

i dies de lliure disposició).  En aquests casos es tenen en compte , per exemple,  

cursos de formació o baixes. 

- si el TET superior o igual al 30% s’ajustaran els punts de PBV al temps de 

treball efectiu 

- si el TET és inferior al 30% es considerarà nul·la l’avaluació dels indicadors 

a nivell individual i, per tant, s’assignaran al gestor la consecució obtinguda 

a nivell d’unitat. 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/12/Carta-compensacion-jueves-tarde.pdf
http://sec.cat/wp/?p=1651%20


En el cas de baixes de maternitat o paternitat, es considera com a temps en actiu de treball i, 

per tant, el bono target no es redueix i és l’informat en el dossier.  

Per tant, recorda al teu responsable que informi el TET al sistema, abans del dia 7 del mes 

següent. 

 

8- Salut Laboral 

El passat mes d'octubre BBVA va publicar les "Instrucciones básicas de actuación ante la 

ocupación nocturna del vestíbulo de la oficina", on hi ha el protocol a seguir en cas d'ocupació 

de l'espai del caixer automàtic per indigents.  

En cas de ser necessari es pot demanar un neteja extraordinària de l'espai ocupat. Durant 

aquest any s'ha fet una actuació en oficines on hi ha hagut una reiteració d'aquests casos i en 

la majoria d'elles s'ha canviat l'horari de la neteja de l'oficina passant-lo a primera hora.  

Aquestes instruccions, com d'altres relacionades en temes de Prevenció de Riscos Laborals i 

Seguretat es poden trobar a: INTRANET-->MENU PRINCIPAL-->TÚ&BBVA--OHS-PREVENCION 

DE RIESGOS LABORALES  

 

9-  Permisos dia de votació eleccions a Catalunya 

El Reial decret de 31 d’octubre, que fixa les normes complementàries per realitzar les eleccions 

a Catalunya,   en relació als permisos laborals el  dia de la votació, estableix  el següent (art.24):  

Artículo 24. Trabajadores de empresas privadas. 

1. El día de las elecciones, en aquellas localidades en las que no sea día festivo, las empresas 
deben conceder a los trabajadores y trabajadoras que tengan la condición de electores y que 
tengan obligación de trabajar en esta fecha, un permiso de hasta cuatro horas dentro de la 
jornada laboral que les corresponda, que es en todo caso retribuido y no recuperable, de 
acuerdo con lo que establece la normativa laboral vigente.. 

Aquesta és la norma genèrica. Falta que es publiqui l'ordre complementària que ho desenvolupa,  però 

que normalment en totes les eleccions recull el següent: 

 

Depèn del nombre d'hores que coincideixin la jornada laboral i l'horari de votació. 

-Si coincideixen entre dues i quatre hores: permís retribuït de 2 hores. 

-Si coincideixen entre 4 i 6 hores: permís retribuït de 3 hores. 

-Si coincideixen 6 o més hores: permís retribuït de 4 hores. 

-Si coincideixen un màxim de 2 hores: no hi ha dret a permís retribuït. 

2.  Los trabajadores que acrediten su condición de miembro de mesa electoral o de interventor o 
interventora y que tengan obligación de trabajar el día de la votación tienen derecho a disfrutar 
de un permiso retribuido y no recuperable durante la jornada completa del día de la votación y, 
también, de un permiso retribuido durante las cinco primeras horas de la jornada laboral del día 
inmediatamente posterior. 



3.  Los trabajadores que acrediten su condición de miembro de mesa electoral o de interventor y 
que sí disfruten de descanso el día de la votación tienen derecho a un permiso retribuido de las 
cinco primeras horas durante la jornada del día inmediatamente posterior al de la votación. 

4. Los trabajadores que acrediten su condición de apoderados y que no disfruten de descanso el 
día de la votación tienen derecho a un permiso retribuido durante este día. 

 

 

10- Calendari de festius: adjuntem calendari de festius a Catalunya (pdf adjunt) 

 

11- Assegurança Adeslas: el SEC ha renegociat, per a l’any 2018,  les condicions de 

l’assegurança amb Adeslas per als seus afiliats. T’adjuntem, en un PDF,  les tarifes actuals. 

Si hi estàs interessat, posa’t en contacte amb nosaltres.  

 

12- Loteria del SEC: si vols comprar més loteria, pots fer-ho a través d’aquest enllaç: 

https://www.loteriamur.com/loteria-para-empresas.php 

 

13- Xarxes socials del SEC 

Aquests són els enllaços a les xarxes socials del SEC. Segueix-nos:  

Facebook: Sec_comunicació 

Twitter: https://twitter.com/SEC_COMUNICACIO 

Web: http://sec.cat/wp/index.php 

 

14- Comunicats anteriors 

Si vols accedir als nostres comunicats d’informació anteriors, clica a l’enllaç següent: 

http://sec.cat/wp/?page_id=1610 

Esperem que aquestes informacions hagin estat del teu interès. T'adjuntem un full d'afiliació 

per si consideres oportú difondre aquest comunicat a algun company o companya que es 

vulgui afiliar al SEC. Estem a la teva disposició per a qualsevol aclariment 
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