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Reflexiona: la conquesta dels teus drets( què, qui,  com) .... 

Una cronologia visual 
 
Amb aquest recull de fets, des del SEC volem posar en evidència la tasca desenvolupada en defensa dels 
nostres companys i companyes. Acompanyem totes les dades amb documents i circulars que hem anat 
publicant al llarg d’aquests 4 anys. Pensem que seria molt bo que li donessis un cop d’ull.  
 
Són els fets els que demostren la capacitat de lluita i el compromís de cada organització amb els treballadors 
i treballadores.  El SEC estem orgullosos de la tasca realitzada fins ara, encara que amb la plena consciència 
que queda molta feina per fer i que depèn de cada company i companya que la nostra força creixi encara 
més.  

 

1. Demanda Gestors Comercials: el SEC inicia el procediment  

 

Què es demana?  

Que els gestors Comercials siguin considerats 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  

 

Cronologia:  

 
21.12.2017:  El SEC inicia el procediment mitjançant la presentació de la reclamació al SIMA (acte de 

conciliació prejudicial) : Gestors comercials: inici de la reclamació 
 
04.01.2018:  CCOO presenta també una reclamació al SIMA:  
 
10.01.2018:  Acta de Conciliació a Madrid. No Acord: SIMA: no hi ha Acord en el reconeixement dels gestors 
comercials 
 
14.03.2018: Judici a l’Audiència Nacional dels 2 conflictes col·lectius (SEC-CCOO , acumulats en un sol 

procediment). Adhesió de la resta de sindicats al Conflicte del SEC* 
*L’adhesió és un acte formal, que comporta la simple manifestació que s’està d’acord amb la demanda (o pacte judicial) 
presentada pel sindicat que inicia el procés.. No comporta pel sindicat adherit ni costos en presentació de demandes ni 
participació activa en la defensa del tema denunciat, que són sempre a càrrec del sindicat que inicia el procés .  
 
03.04.2018: Sentència desestimatòria per inadequació de procediment, sense entrar en el fons: Gestors 
Comercials: l'Audiència Nacional no es mulla 
 
16.05.2018:  Recurs del SEC al Tribunal Suprem:  GC: el SEC presenta recurs al Tribunal Suprem. 
 
Actualment:  Pendents resolució judicial del recurs 
 

 

2- Negociació Contigo: l’informe del SEC desencadena la negociació 

 

Què es demana? 

La millora de les condicions del col·lectiu Contigo i l’acompliment per part del Banc dels acords signats.  

 

 

http://sec.cat/wp/?p=1729
http://sec.cat/wp/?p=1740
http://sec.cat/wp/?p=1740
http://sec.cat/wp/?p=1834
http://sec.cat/wp/?p=1834
http://sec.cat/wp/?p=1883
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Cronologia:  
 
25.05.2018:  El SEC presenta i publica Informe Contigo (INFORME-CONTIGO SEC.pdf )a través del qual es 
posen en evidències  dues coses: 
  

✓ L'incompliment de la normativa que regula les jornades "especials" (Conveni i Acord de "Sábados 
Libres").  

✓ El desequilibri de condicions en relació a d’altres col·lectius (el pitjor horari i unes compensacions 
econòmiques ridícules).  

 
28.06.2018:  el Banc ens notifica que ha analitzat el nostre informe i que té la intenció de negociar-ho, 
d’entrada al mes de juliol ( Negociació Contigo: bones notícies) 

 
04.09.2018: el Banc convoca la mesa negociadora 

 
08.10.2018: s’arriba a un Acord  

 

Per què el SEC no signa? el SEC no signa l’Acord perquè considera totalment millorables els termes de 
l’Acord en la línea d’altres entitats del sector, perquè no recull les necessitats de conciliació del col·lectiu i 
perquè considera que s’utilitza el col·lectiu com a peatge per ampliar l’horari Contigo al 25% de la plantilla 
(Acord per als Contigo o Acord per a la patronal?).  
 
 

3- Conflicte Col·lectiu Maternitat: el SEC demanda i aconsegueix un Acord amb el Banc 

 

Què es demana? 

Que el Banc no confeccioni les nòmines de les treballadores en maternitat/paternitat, disposant  de manera 

irregular de la prestació de la Seguretat social (la qual cosa provoca que els afectats cobrin menys del que els 

tocaria)  i que es paguin els endarreriments als afectats.   

 

Cronologia: 

 
10-04-2018:  el SEC inicia el procediment (SIMA): Maternitat/paternitat: el SEC present Conflicte Col.lectiu 
 
24.04.2018: acte de conciliació a Madrid: sense Acord: Judici maternitat/paternitat: no hi ha Acord 
 
26.06.2018  Judici a l’Audiència Nacional . SEC-BBVA arribem a un Acord per regularitzar el tema:  
BBVA haurà de  canviar el sistema de pagament durant el període de baixa,  deixar de realitzar la pràctica 
denunciada  i pagar endarreriments d’1 any enrere. S’executa el pagament durant el mes de desembre (amb 
una mitjana de retorn de 1500 euros per treballadora /treballador afectat). 2018-07-02-EL SEC TORNA A 
ACONSEGUIR UN ACORD A LES PORTES DE L'AUDIENCIA NACIONAL.pdf 
 
Adhesió de CCOO i CGT a l’Acord del SEC*: Acta conciliació judicial SEC-BBVA maternitat/paternitat 
*L’adhesió és un  acte formal, que comporta la simple manifestació que s’està d’acord amb la demanda (o pacte judicial) presentada 

pel sindicat que inicia el procés.. No comporta pel sindicat adherit ni costos en presentació de demandes ni participació activa en la 

defensa del tema denunciat, que són sempre a càrrec del sindicat que inicia el procés 

 

4- Judici Bonus: el SEC demanda i aconsegueix un Acord amb el Banc. 

 

Què es demana? El dret dels empleats provinents de CX i classificats en una A, a cobrar la Retribució Variable 

corresponent al període CX (de gener a setembre del 2016) 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/06/INFORME-CONTIGO.pdf
http://sec.cat/wp/?p=1943
http://sec.cat/wp/?p=2053
http://sec.cat/wp/?p=1854
http://sec.cat/wp/?p=1862
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/09/2018-07-02-CONFLICTE-COL.LECTIU-MATERNITAT_PATERNITAT_-EL-SEC-TORNA-A-ACONSEGUIR-UN-ACORD-A-LES-PORTES-DE-LAUDIENCIA-NACIONAL.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/09/2018-07-02-CONFLICTE-COL.LECTIU-MATERNITAT_PATERNITAT_-EL-SEC-TORNA-A-ACONSEGUIR-UN-ACORD-A-LES-PORTES-DE-LAUDIENCIA-NACIONAL.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2018/09/2018-06-26-Acta-conciliacion-maternidad-paternidad.pdf
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Cronologia:  
 
28.03.2017:  El SEC inicia el procediment (presentació SIMA) 
 
05.04.2017:   Acta de conciliació a Madrid: sense Acord.  
 
04.07.2018.  Judici a l’Audiència Nacional. SEC-BBVA arribem a un Acord en què el banc accepta pagar el 

bonus corresponent al període CX 2016 a qui va complir i no l'havia cobrat fins ara 
(principalment catalogats A). 

 
La resta de sindicats s’adhereixen a l’Acord SEC-BBVA*  
*L’adhesió és un acte formal, que comporta la simple manifestació que s’està d’acord amb la demanda (o pacte judicial) 
presentada pel sindicat que inicia el procés.. No comporta pel sindicat adherit ni costos en presentació de demandes ni 
participació activa en la defensa del tema denunciat, que són sempre a càrrec del sindicat que inicia el procés .  
 
 

5- Denúncia a Inspecció de treball per les pressions per sortides d’empleats  

 

03.03.2017: el SEC presenta denúncia a Inspecció de Treball per als acomiadaments aparentment voluntaris 

que es van produir durant el primer semestre de l’any 2017. Denúncia a IT per acomiadaments 

 

Resultat: Després d’una citació a la Inspecció  el  Banc redueix la pressió per forçar la sortida dels empleats 

de l’entitat.  

 

 

6- Complement CX : el SEC presenta demanda 

 

Què es demana?   Que el Banc només pugui absorbir el complement cx per increments de Conveni i no per 

qualsevol increment o millora salarial del treballador/a com feia de manera irregular.   

 

Cronologia:  

31.03.2016:  SEC presenta Conflicte Col·lectiu. CCOO també. Acumulació dels 2 procediments 

04.04.2016: Acta de conciliació a Madrid: sense Acord 

17.05.2016: Judici a l’Audiència Nacional. Adhesió de UGT i CSICA* Judici complement CX 

24.05.2016: sentència a favor dels empleats  

12.07.2016: Recurs de BBVA al Tribunal Suprem 

 

17.10.2017: sentència definitiva a favor dels treballadors. El jutge ens dóna la raó i el Banc ha de restituir 
aquest complement i pagar les quantitats absorbides erròniament des de l’1 de gener del 2016. Complement 
CX: guanyem la demanda a favor dels empleats 

 

 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2019/01/denuncia-a-IT-per-acomiadaments.pdf
http://sec.cat/wp/?p=652
http://sec.cat/wp/?p=914
http://sec.cat/wp/?p=914


ORGANITZACIÓ FEDERADA A LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL DE CRÉDITO  

4 

 

7- Requalificació professional (nivell VIII) subdirectors amb poders 

 

Què es demana?  

El dret dels subdirectors amb poders , a ser classificats com a tècnics , amb el nivell 8, com a nivell retributiu 

mínim 

 

Cronologia:  

18.04.2016:   el SEC inicia el procediment (SIMA) El SEC inicia demanda judicial per a la requalificaicó 

professional dels subdirectors 

18.05.2016:  Acta de conciliació a Madrid: sense Acord  

03.06.2016: El SEC presenta demanda al jutjat  

12.07.2016: Judici a l’Audiència Nacional. SEC-BBVA arribem a un acord en què el Banc reconeix , a tots 

els subdirectors amb poders a 1-01-2016, el nivell 8. Acta conciliació requalificació professional subdirectors 

  

 

8- Reconeixement antiguitat període de treball temporal:  

 

Què es demana?  Reconeixement de l’antiguitat del període treballat en contractes temporals  

 

- Diversos judicis de treballadors individuals a través del SEC 

- Totes les sentències i recursos a favor del treballador i en contra del Banc. 

 

 

9- Acomiadament exprès : demanda de nul·litat i reincorporació del treballador 

 

Què es demana? La nul·litat de l’acomiadament i la reincorporació del treballador 

 

Cronologia: 

16.05.2017:  demanda SEC acomiadament nul  

24.11.2017:   primera sentència declarant l’acomiadament  com a  improcedent 

12.02.2018 :  recurs del SEC 

19.07.2018:  sentència favorable al treballador i declaració de nul·litat de l’acomiadament . 

Reincorporació del treballador (El SEC aconsegueix la nul·litat d'un acomiadament exprés). 

 

 

10-Acomiadament ERO: demanda de nul·litat d’una sortida dins l’Ero 2015 

 
Què es demana? Que la treballadora pugui modificar l’opció d’excedència voluntària formalitzada en el marc 

de l’ERO 2015 i ser assignada a cobrir una vacant de la seva antiga oficina, en les mateixes condicions 

laborals que tenia i amb l’abonament dels salaris no percebuts durant el període d’excedència.  

http://sec.cat/wp/?p=625
http://sec.cat/wp/?p=625
http://sec.cat/wp/?p=657
http://sec.cat/wp/?p=1970
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Cronologia 

- 01-03-2016: sentència  favorable a la treballadora. El Banc presenta recurs. 
- 29-06-2017: nova sentencia a favor de la treballadora 
- 04-10-2017: recurs de cassació del banc al Tribunal Suprem  
- 31-05-2018: sentencia desestimatòria al recurs del banc i reincorporació de la treballadora 

 

 

11- Altres 

 

Paral·lelament s’han gestionat molts altres conflictes individuals en reclamació de quantitats, plusos i 

reconeixement de Nivell de tècnic, prestació d’atur excedents, aconseguint resultats favorables als companys 

i companyes afectats. 

 

PROCEDIMENTS A  NIVELL SECTORIAL  

 

El SEC treballa de la mà de la CiC per lluitar contra la corrupció al sector bancari , exercint d’acusació popular 
en diversos procediments judicials:  
 
1. Targetes Black: La CIC es va personar com a acusació popular en el judici de les targetes Black , en què hi 
estan implicats directius del Banc però també representants d’alguns sindicats del sector. Ja hi ha una 
sentència condemnatòria per l'ús il·legal d'aquestes targetes. Entre els condemnats hi ha 11 sindicalistes de 
CCOO, UGT i ACCAM, que es van gastar 1,2 milions d'euros entre tots, finançant il·legalment al sindicat, tal 
com han declarat alguns d'ells en seu judicial. Aquest procés està recorregut al Tribunal Suprem pels 
condemnats.   
 
Recurs de la CiC : La CIC també ha recorregut aquesta sentència al Tribunal Suprem per tal que, als delictes 
de Rato, Blesa i Sánchez Barcoj, se sumin noves penes per un delicte d’administració deslleial .  
 
2. Denúncia davant la OIT (Organització Internacional del Treball):  la CiC ha presentat denúncia davant la 
OIT. El motiu de la denúncia és per la possible afectació negava que hagi pogut tenir, en els drets dels 
treballadors del sector financer, el fet que sindicalistes que feien ús de les targetes black haguessin estat 
també negociant convenis col·lectius del sector. Apareixen en les actes de la Comissió Negociadora i són 
sindicalistes de CCOO i UGT. La dècada investigada ha estat una dècada de pèrdua de drets, que en cap cas 
ens han estat restituïts.  
 
3. Cas Bankia i preferents: En el cas Bankia ha estat la CiC qui ha dirigit i liderat l’acusació popular. Des de 
l’inici de la instrucció, la CiC està personada en el cas. El judici oral es va suspendre el passat 11 de gener per 
malaltia sobtada de la fiscal anticorrupció encarregada del cas, Carmen Launa, que va  deixar a mitges 
l’interrogatori del principal acusat, Rodrigo Rato, per li la fiscalia demana 5  anys de presó.  
 
La CiC ha aconseguit imputar en aquesta causa a Deloitte i al seu soci auditor. També, i això és un èxit 
històric, hem aconseguit seure a la banqueta dels acusats a Miguel Ángel Fernández Ordoñez i a la major part 
de la cúpula del Banc d'Espanya, que va haver de dimitir dels seus càrrecs, per autoritzar la sortida a borsa de 
Bankia de la manera que es va fer. https://lamiradacomun.es/nacional/acusacion-popular-caso-bankia/ 
 

 

 

 

 

 

https://lamiradacomun.es/nacional/acusacion-popular-caso-bankia/

