Bon dia,
Us adjuntem informació sobre temes d'actualitat que puguin ser del vostre interès.

Nul·litat d’un acomiadament exprés per primera vegada a BBVA
El dia 14 de juliol d’enguany, el SEC ha aconseguit una sentència favorable a un company que
va patir un acomiadament exprés durant el primer trimestre de 2017. El judici a primera
instància només va reconèixer la improcedència de l’acomiadament i ha estat el Tribunal
Superior de Justícia qui ha donat la raó al SEC i a l’empleat que defensava la nul·litat d’aquest
acomiadament. Per tant, aquest company s’ha pogut reincorporar de nou a la feina ja que
aquesta és la conseqüència directe d’un acomiadament declarat nul.
Amb aquesta sentència el SEC demostra novament el seu compromís, la capacitat
indiscutible de defensar fins al final els treballadors i treballadores del Banc, així com el seu
rigor i bon treball.
Més informació:


El SEC aconsegueix la nul·litat d'un acomiadament exprés

Gestors Comercials: pendents del recurs presentat pel SEC
El dia 16 de maig, el SEC va presentar recurs davant la Sala Social del Tribunal Suprem contra la
sentència desestimatòria emesa per l’Audiència Nacional en relació a la sol·licitud de
reconeixement de les funcions de Gestor Comercial (també GC Contigo i GC Associat) com a
forces de venda especialitzades.
El que manifesta la sentència no es correspon amb la petició realitzada en el judici per part del
SEC. És per aquest motiu que el SEC ha presentat recurs davant la Sala Social del Tribunal
Suprem . Estem a l’espera de la resolució final que podria fer-se efectiva entre finals d’aquest
any i principis de l’any que ve. Més informació:
 GC: el SEC presenta recurs al Tribunal Suprem.




Gestors Comercials: l'Audiència Nacional no es mulla
SIMA: no hi ha Acord en el reconeixement dels gestors comercials
Gestors comercials: inici de la reclamació

Acord maternitat/paternitat: BBVA reconeix la mala praxis, rectifica i paga
El dia 26 de juny hi havia el judici de maternitat, com a conseqüència del Conflicte Col·lectiu
presentat pel SEC per mala praxis i vulneració del dret de les treballadores i treballadors que
estan en situació de baixa de maternitat i paternitat.

Abans del judici, SEC i BBVA vam arribar a un Acord pel qual el Banc no només reconeix
aquesta mala praxis denunciada i accepta deixar de fer-la, sinó que també ha d’abonar les
diferències que s’hagin produït en perjudici dels treballadors per aquesta pràctica irregular,des
d’abril del 2017, que és el màxim que podíem reclamar legalment.
ÉS PER AIXÒ QUE SI HAS ESTAT EN SITUACIÓ DE BAIXA MATERNAL DES DE L’ABRIL DEL 2017
POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES PER TAL QUE ANALITZEM SI EN EL TEU CAS HAS ESTAT
PERJUDICAT PER AQUESTA PRÀCTICA I EL BANC T’HA D’ABONAR LES DIFERÈNCIES AL TEU
FAVOR.
Més informació:


Acord judicial SEC-BBVA maternitat/paternitat

 2018-07-02-EL SEC TORNA A ACONSEGUIR UN ACORD A LES PORTES DE L'AUDIENCIA



NACIONAL.pdf
Judici maternitat/paternitat
Maternitat/paternitat: el SEC present Conflicte Col.lectiu

Negociació Acord per al col·lectiu Contigo
Ja tenim data d'inici de la negociació que va reclamar el SEC per al col·lectiu Contigo: el dia 20
de setembre . Ens alegrem que el nostre Informe Contigo hagi servit per assolir aquest
objectiu.
Un informe que va evidenciar de manera fefaent que els companys i companyes del Contigo
tenen el pitjor horari dels existents al Banc i una jornada anual més perllongada que la resta
de col·lectius, a banda d`un horari poc flexible i unes compensacions econòmiques ridícules.
Ara treballarem per aconseguir unes bones condicions per al col·lectiu. T’adjuntem la nostra
plataforma de negociació. Anirem informant.
Més informació a:



CONTIGO: PLATAFORMA NEGOCIACIÓ SEC
INFORME-CONTIGO SEC.pdf
 Negociació Contigo: bones notícies
 Informe Contigo: semàfor vermell al Banc

Canvi en la normativa de permisos
Segons va determinar el Tribunal Suprem en una sentència recent, el còmput dels permisos
retribuïts per naixement d'un fill, matrimoni, malaltia/accident, o mort d'un familiar cal
realitzar-se des del primer dia laborable després del fet que doni lloc a aquest dret. És a dir,
si el casament, el part o la defunció del familiar de l'empleat tinguessin lloc en cap de setmana,
s'entendrà que el primer dia de gaudi del permís és el dilluns següent, tret que aquest fos
festiu.
Atès que aquest canvi de criteri interpretatiu pot provocar un canvi en la normativa, i vist que
els tribunals en alguns punts no acaben d’aclarir exactament el criteri que cal aplicar,

l’Audiència Nacional ha iniciat el tràmit de consulta al Tribunal de Justícia de la UE, perquè es
pronunciï sobre el tema.
Tot i així , des del SEC ens hem adreçat a la Comissió Interpretativa del Conveni, per tal que es
posicioni sobre el tema. No considerem necessària la interpel·lació als tribunals europeus
sobre un tema que ja hi ha sentències a casa nostra i que són de sentit comú. També hem
demanat a BBVA la seva aplicació amb caràcter immediat. Per part del Banc ens han traslladat
que la AEB (patronal de banca) està analitzant el tema per veure quin tractament se li dóna.
Més informació:



Informe SEC-Canvi-normativa-permisos.pdf
Consulta-sobre-permisos-a-la-Comissio-Interpretativa-del-Conveni-1.pdf

Festius del 2019 a Catalunya
1 de gener (Cap d'Any).
19 d'abril (Divendres Sant).
22 d’abril (Dilluns de Pasqua)
1 de maig (Dia del Treballador).
24 de juny (Sant Joan).
15 d’agost (L’Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).


Calendari laboral 2019 Catalunya

Horari setmana Mercè
Hem rebut el següent comunicat del Banc:
Us comunico que l'AEB (Associació Espanyola de Banca), a petició dels Sindicats majoritaris, ha
modificat la setmana d'aplicació d'horari reduït per la festa major de Barcelona.
Tot i que està establert que l'aplicació de l'horari reduït s'ha de realitzar dins la setmana on cau
el dia festiu (dilluns 24 de setembre), els festejos d'enguany són la setmana anterior, i és per
aquest motiu que s'ha acordat que la reducció horària per festa major es realitzi els dies 18,
19, 20 i 21 de setembre.
Aquest acord és d'aplicació a totes les entitats bancàries de la plaça.
Des del SEC pensem que el Banc no hauria de posar cap trava a totes les persones que han
demanat vacances pensant que la setmana de reducció era la del 24, tal i com preveu el
Conveni Col·lectiu.

Reducció de jornada o 1 dia de festa?
Us recordem que el Conveni estableix que la setmana de Festa Major es fa horari reduït.
Aquest és un dret dels treballadors i treballadores i, el Banc no pot obligar a canviar-lo per 1
dia festiu. Si en alguna CBC o DZ es proposa canviar la reducció horària, ha de quedar clar que
és una opció voluntària per part del treballador que pot optar per mantenir l’horari reduït i el
canvi, en tot cas, hauria de ser per un total de 12 hores i no només per 1 dia com acostuma a
fer el Banc.

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

Esperem que aquestes informacions hagin estat del teu interès. T'adjuntem un full d‘afiliació
FULL-AFILIACIO-SEC.pdf 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.

Els nostres delegats
Per qualsevol dubte , informació o consulta que tinguis, no dubtis a adreçar-te al delegat o
delegada del teu territori. El SEC sempre a prop teu: LLISTA DE DELEGATS I DELEGADES DEL SEC

