ORGANITZACIÓ FEDERADA A LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL DE CRÉDITO

No deixis que t'enganyin!
Divendres va començar oficialment la campanya electoral al BBVA. Durant aquests 4 anys, la feina del SEC ha
estat essencial, hem aconseguit introduir a BBVA la reivindicació i lluita laboral que ens va caracteritzar a CX i
que va fer que tinguéssim de les millors condicions laborals del sector.
Aquesta forma de fer sindicalisme no és la que existia a BBVA, on els sindicats “de sempre”, acomodats i
integrats al sistema, pensem que han fet un desistiment de funcions. La forta irrupció del SEC ha sacsejat i
voltejat aquest sistema, posant-lo en una crisi total i fent perillar l’”estatus” que mantenien. Això fa que
tinguin por. Por de perdre els avantatges i les prebendes que la seva inacció els proporciona, por que la
plantilla vegi el que és veritablement fer sindicalisme.
És per això que, més que defensar el que han fet aquests quatre anys, o a dir quins són els seus objectius per
al futur, s’estan dedicant a atacar i intentar menystenir el SEC. Diuen que no pintem res…. De debò? Només
cal que miris aquest resum per veure la feina feta: La conquesta dels teus drets: una cronologia visual
També diuen:








El SEC té poca representació a BBVA: El cert és que no s’ha produït cap procés electoral des de la
integració de CX. La representació real del SEC a BBVA la sabrem després de les eleccions, però, de ben
segur que a Catalunya serà molt alta, superant la d’alguns d’ells. Si amb la representació actual hem fet
tot això! Imagina quan en tinguem més!!!!
Sou petits: el tamany no està relacionat amb la capacitat de defensa. Com David contra Goliat, i …. qui
va guanyar? L’activitat del SEC aquests dos anys ha aconseguit coses i modificat pràctiques de
l’empresa que feia dècades que perjudicaven a la plantilla. Si el SEC no hagués estat al banc, ara mateix
tot el que hem guanyat no ho tindríeu. Què han fet durant tot aquest temps els “grans”? És evident:
RES.
Només sou a Catalunya: ara per ara sí. Anem pas a pas, iniciant una revolució al Banc des de
Catalunya, que és ja imparable i que s’anirà estenent com una taca d’oli, cridant allà on ens vulguin
escoltar que la prioritat d’un sindicat ha de ser la defensa dels treballadors i el contacte directe amb
companyes i companys, i no mantenir un “estatus” personal. A través de la Federació SEC i de la CIC,
tenim accés a tota la informació i participem a totes les negociacions a nivell estatal.
No sou al Conveni: El Conveni….. aquella taula on els sindicats de sempre trafiquen amb els drets de
les plantilles del sector… minant-los any rere any: Ho sabies? Pèrdues del darrer Conveni . Doncs si, fins
ara no hem estat presents, doncs som un sindicat que estava essencialment al sector de Caixes, on a
través de la CiC estem presents al conveni . Però això de ben segur canviarà, i amb el vostre suport
també podrem controlar el que es fa al Conveni de Banca, impedint més acords vergonyosos. A més,
sembla més que probable la fusió dels 2 convenis, per la qual cosa estaríem automàticament a la Mesa
negociadora com a CIC

Per tot això, et prego que , com a afiliat/da, defensis la teva organització, la tasca que s’ha realitzat i els
èxits obtinguts per tots, també gràcies a les teves aportacions.
No deixis que t’enganyin i ajuda’ns a transmetre aquest missatge als companys i companyes del Banc!!
Moltes gràcies i molta força!!!

