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Ho sabies? 
 

  Sabies que has perdut 1/2 trienni de tècnic , per l’aturada de la seva meritació durant 18 mesos? 
 

 Sabies que s’han eliminat els exàmens de capacitació que permetien la promoció  a nivells superior 
(fins a nivell 8) d’una manera més ràpida? 

 
 Sabies que a canvi d’aquesta pèrdua ens van explicar que tots els gestors comercials podrien accedir 

a nivell 8 com a forces de venda especialitzades i que finalment això no ha estat cert i que per això el 
SEC ha hagut de presentar un conflicte col·lectiu? 

 
 Sabies que les pagues de benefici ara són un complement “ad personam” i no incrementen amb el 

salt de nivell? Si promociones a un nivell superior, les pagues de benefici queden vinculades per 
sempre al mateix nivell salarial. Un nivell 11 que passi a nivell 8 perdria 500 euros l’any de per vida i 
si passés a nivell 6, 700 euros l’any.  

 
 Sabies que  la clàusula 5 del Conveni  permet l’absorció de qualsevol millora salarial i que a BBVA ja 

s’ha aplicat?  Aquesta clàusula és la que ha permès que absorbeixin les pagues RAE (5,25) als 
empleats nou i l’excés de pagues RAE (0,25 pagues) a tots.  

 
 Sabies que els companys que accedeixen de nou al banc ho fan durant 24 mesos, amb una nova 

categoria (batejada “d’accés”) amb un salari inferior (18000 euros l’any) i una corba salarial a través 
del temps MOLT inferior a l’actual (amb els efectes que això té sobre les cotitzacions).  

 
 Sabies que tot això ho han acceptat els signants del conveni de banca (CCOO i UGT) i que ha 

comportat milions d’euros  per a la patronal?  
 

 Sabies que aquests sindicats estan finançats per la patronal i que alguns dels seus càrrecs cobren 
sobresous? https://elpais.com/economia/2015/02/14/actualidad/1423938270_767963.html 

 
 Sabies que, segons les investigacions del diari el País,  la secretaria general de CCOO a BBVA va 

cobrar 37.000 euros de sobresou en tan sols 3 anys ?https://elpais.com/especiales/2015/gastos-
sobresueldos-delegados-ccoo-banca/?rel=mas 

 
 Sabies que el conveni de banca ja ha finalitzat i que el 2019 s’inicia la negociació d’un nou Conveni?   

 
 I sabies que la negociació està en mans d’aquests sindicats?  Quins interessos creus que defensaran? 

 
 Entens ara les pèrdues continuades de drets laborals dels treballadors de Banca?  

 
 
Tu decideixes!! 
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