Informació novembre 2019
Pla d’igualtat: és imprescindible la seva actualització
Les limitacions del Banc en temes de conciliació resulten absurdes i van en contra dels darrers
canvis legislatius. Com a conseqüència d’aquests canvis, entre d'altres coses l’Estatut dels
treballadors ha incorporat en el seu articulat l'apartat següent:
Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de
la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la
prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar
y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades
de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.
En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha
solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años.

Aquest és un gran pas endavant en el tema de conciliació de la vida laboral i familiar i obre la
porta a la possibilitat d’adaptació de la jornada de la persona treballadora. Per aquest motiu
resulta paradoxal l’aplicació que fa el Banc en els temes de conciliació, i en especial a tot el que
es refereix a reduccions de jornada.
Des del SEC ens hem adreçat al banc per sol·licitar l’actualització urgent del Pla d'igualtat de
l'any 2010, ja que en aquests moments resulta totalment obsolet.
Per a més informació:
Cal que el Banc apliqui la Llei actual en temes d'igualtat i conciliació
Novetats legislatives que ens afecten

Reduccions: el Banc ha fet canvis però encara no compleix la legislació actual
El mes de setembre, des del SEC ens vam adreçar a Relacions laborals per tal de denunciar
determinades pràctiques en relació a les reduccions de jornades per cura de menors.
A partir d'aquest escrit el Banc ha revisat els criteris, acceptant que la reducció enlloc de diària
sigui setmanal , però mantenint alguns criteris que des del nostre punt de vista encara no
s’ajusten a la legalitat.
Per tot això des del SEC ens hem adreçat a RRLL sol·licitant que se cessi de manera immediata
amb aquest tipus d'actuacions i es respectin els drets de les persones treballadores:
1. el dret de realitzar les reduccions de jornades computant per al 1/8 mínim tot el
període en què es realitza la reducció (sigui en mesos o any complet);
2.

el dret, en els casos de jornada partida, a realitzar jornada intensiva sense haver de
reduir obligatòriament 1,30h (temps superior al 1/8 de jornada).

Per a més informació:
Atenció reduccions de jornada: canvis unilaterals per part del Banc

Registre horari
El dia 25 de setembre es va signar l'Acord de registre horari. Amb aquest Acord es traspassa la
responsabilitat del registre horari als treballadors (quan la Llei a qui obliga és a les empreses) i ,
a més, els sindicats signants “regalen” al banc, a canvi de res, temps de la vida personal dels
treballadors:
 Reunions i activitats voluntàries, formació voluntària i desplaçaments fora de l'horari
no seran considerats temps efectiu de treball i, per tant, no seran compensats.


En cas de fer hores extres, s’accepta que 15 minuts de la jornada diària de cada
treballador no siguin compensats (això comporta cedir al banc milers d’hores extres,
una nova renúncia dels nostres drets, i anem sumant) .

Per a més informació:
Com funcionarà el registre horari?
Registre horari o blanqueig d'hores extres? crònica d'una pèrdua històrica
No als fals registre de jornada que vol la Patronal i que CCOO, UGT i FINE no descarten signar.
Sisena reunió registre de jornada
Cinquena reunió registre de jornada
Quarta reunió registre de jornada
Tercera reunió registre de jornada
Segona reunió registre de jornada
Primera reunió registre de jornada
Registre de jornada: el perquè i el com de tot plegat

Canvi d'horaris a responsables d’oficina
Sembla que el Banc, a través dels gestors de TiC, estaria proposant a alguns directors i
directores modificar el seu horari per passar a fer un horari partit. La proposta sembla que és
adaptar-se a l'horari partit de Conveni:



Període d’hivern ( de l’1 d’octubre al 22 de maig) : de dilluns a dijous de 8 a 17h (amb
1h per dinar).
Període d’estiu( del 23 de maig al 30 de setembre) i tots els divendres de l’any: de 8 a
15h.

Des del SEC volem recordar que aquesta opció és voluntària i que la vinculació es produeix a
través d’un document signat per la pròpia persona treballadora.

Formació LCI i fi de supervisió
Des del SEC ens hem adreçat a RRLL de Madrid per plantejar dos assumptes relacionats amb la
LCI:
1- Sobre el calendari per obtenir la certificació i treballar sota supervisió: la informació que va
donar el Banc a través de l’hoy de 30 d'octubre posant com a data límit el 30 de novembre, no
s'ajusta ni al document de Compliance penjat a la Intranet ni al Reial Decret que regula aquest
tema, que donen de marge fins el 16 de juny del 2020. Des del SEC rebutgem qualsevol
informació que pugui dur a engany i crear una pressió innecessària sobre les persones
treballadores.

2- Sobre la formació, compensació i impacte en el TET : des del SEC hem demanat que es
faciliti la compensació del temps dedicat a la formació LCI, en cas de realitzar-se fora de
l'horari laboral, ja sigui amb dies o amb hores; i, en cas que es faci durant la jornada laboral,
que el treballador pugui informar-ho en l'aplicatiu de vacances i absències per tal que se li
compensi el TET.
Si vols llegir l'escrit sencer, el trobaràs aquí: Carta a RRLL: certificació LCI i fi de la supervisió

Ampliació de funcions als GAC’s
El Banc ha comunicat que, a partir del 2 de gener del 2020 , s’aplicarà un nou rol als RAC’s i
GAC’s de totes les oficines (fins ara s’havia fet una prova pilot).
Això comporta, segons el Banc, tenir un paper més proactiu sobre el seu públic objectiu, al
qual es dirigirà l'oferta de gestió comercial bàsica i servicing sobre els següents productes
transaccionals: nòmines, targetes, rebuts, banca electrònica i comptes.
L'evolució del paper actual implicarà una objectivació, seguiment i incentivació, que
comportarà un canvi a còmput individual de l'indicador PBV i un major pes [+ 20 punts].
El Banc implantarà un curs online obligatori sobre “productes no MIFID”. Serà un curs d’una
durada estimada de 90 minuts i es donaran instruccions perquè es faci dins la jornada laboral
(dijous tarda).
Des del SEC hem demanat informació més detallada, especialment sobre la compaginació de la
tasca comercial amb la tasca de caixa, en algunes oficines gairebé inviable si no hi ha reforços.

Novetats demanda despeses de trasllats entre DT’s de Catalunya
El dia 9 d'octubre es va fer el judici del conflicte col·lectiu presentat pel SEC (al qual es van
adherir CCOO, UGT i CGT) per reclamar les compensacions per als desplaçaments de les
persones traslladades a causa de la integració de les 2 DT’s.
La primera sentència ha estat desestimatòria perquè el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya considera que la literalitat del Conveni Estatal avala que BBVA no pagui les
despeses dels desplaçaments reclamades (“… la norma colectiva objeto de interpretación no
contempla como gastos indemnizables los de “transporte y desplazamiento” ad futurum …”).

No estem d'acord amb aquesta interpretació, presentarem el corresponent recurs i
continuarem lluitant fins al final, però aquesta sentència és un toc d'atenció més a la manera
de negociar dels signants del Conveni Col·lectiu del sector, precipitada i negligent, i a la
interessada redacció dels Acords que fa la patronal i accepten obedientment aquestes
organitzacions.
Per a més informació:
Demanda despeses trasllat entre DT's a Catalunya: el TSJC desestima basant-se en la literalitat del Conveni. El SEC
continua.
Judici compensació trasllats DT's Catalunya: vist per sentència
Integració de les 2 DT’s : el sec presenta conflicte col·lectiu per a la compensació dels trasllats
Sobre la integració de les dues direccions territorials

Conveni Col·lectiu
Actualment s'està negociant el Conveni de Banca, que va finalitzar la seva vigència el dia
31.12.2018. Estem dintre del període d’ultra activitat del Conveni, durant el qual es negocia el
nou Conveni mentre es mantenen vigents les condicions actuals.
De moment la negociació s'ha centrat en l’establiment d’un sistema de registre horari a nivell
sectorial (que afectaria a totes les entitats que no han pactat un sistema propi). Encara no hi
ha acord tot i que es preveu que a la propera reunió prevista pel 26 de novembre hi hagi un
Acord sobre aquest tema.
Pel que fa al contingut del Conveni, també s'han produït les primeres propostes de negociació
que en el cas de la AEB (patronal de Banca) estan molt focalitzades en:
- el temps de treball (possibilitat d'incrementar horaris partits a més col·lectius, com
són ara tots els tècnics- nivell 1 a 8-)
- eliminació o transformació dels elements relacionats amb l’antiguitat (triennis)
- la moderació en els increments salarials (de moment la patronal no ha acceptat fer
una bestreta dels increments corresponents al 2019).
Us mantindrem informats.

Congrés SEC: el SEC treballa pel relleu generacional
El dia 23 d’octubre d’enguany es va fer el Congrés del SEC, que correspon realitzar cada 4
anys, però que enguany per calendari i oportunitat s’ha avançat un any abans.
En el Congrés es va aprovar l’Informe de gestió i econòmic dels darrers anys, així com
l’Informe estratègic, d'organització i d’acció sindical per als propers 4 anys.
L'executiva del SEC que va sortir escollida per amplíssima majoria va ser la següent:
Secretaria general i comunicació
Secretaria organització i acció sindical
Secretaria finances
Vicesecretaria tecnològica
VOCALS

Raquel Puig i Pérez
Noemí Massagué i Comas
Mercè Núñez Jover
Iñaki Urbistondo Gómez
Mònica Brugué Alíu; Núria Carnero Esteban; Fco. Javier
Hernanz Tudela; Josep Maria Melet Canal; Rosa Maria
Vitores Bagué

Destacar especialment la ponència de relleu generacional a càrrec de les delegades i delegats
més joves, amb la qual s'obre un nou objectiu d’un sindicat que avança amb molta força cap al
futur.

Quota sindical
El Secretariat del SEC ha decidit incrementar la quota d’afiliació en 2 euros al trimestre. Cal
tenir en compte que des de l’any 2013 no hem incrementat les quotes i en canvi, l’activitat del
SEC ha anat en augment.

Per tant, a partir del rebut del mes de març del 2020 (corresponent al primer trimestre),
passarem a cobrar 28 euros trimestral. Agraïm el suport a tota l’afiliació, sense la qual la
nostra tasca en benefici de la millora dels nostres drets, seria inviable.

Loteria
Com cada any, des del SEC hem ofert la possibilitat de participar en la loteria de Nadal, jugant
al nostre número (52.551).
Aquest any NO hem fet el càrrec d’una participació als afiliats i afiliades com havíem fet fins
ara, per tant si vols loteria l’hauràs de comprar seguint les indicacions que donem a
continuació.
Has de connectar-te a la web: www.la1detortosa.es, l’alta d’usuari ÉS OBLIGATORIA per tenir
les teves dades en cas de pagar premis, si n’hi hagués. Per donar-te d’alta has d’anar a l’opció
que hi ha a dalt a la dreta “Alta usuari” introduint el teu correu electrònic com a usuari i la clau
que tu vulguis.
Un cop donat d’alta, a la columna de la esquerra clicar a Loteria Social i seleccionar la loteria
del SEC.
L’import jugat per participació serà de 10€. El cost total de la compra per participació serà
d’11€, dels quals 1€ serà un donatiu al SEC.
Llei 16/2012, de 27 de desembre: Estaran exempts els premis quin import íntegre sigui igual o inferior a 10.000
euros. Els premis quin import íntegre sigui superior a 10.000 euros només tributaran pel que fa a la part del mateix
que excedeixi de l’esmentat import. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20 per cent.

Diversos
Vacances Nadal
Com cada any, estem rebent moltes consultes en relació a la realització de vacances en
període de Nadal. Sembla que hi ha responsables de centres de treball que pretenen posar
restriccions als seus equips per al gaudi de vacances en aquest període.
El Conveni deixa molt clar que el període de gaudi de les vacances està comprès entre l’1 de
gener i el 31 de desembre (a diferència del Conveni anterior que establia com a període de
vacances de l’1 de març al 30 de novembre).
La única limitació, és que les necessitats del servei quedin cobertes (evidentment aquest
extrem ha d’estar justificat). Cal tenir en compte que les oficines disposen de recursos per
sol·licitar substitucions en cas de necessitat.

Informació plantilla i oficines BBVA (30.09.2019)
Plantilla
Total Banc:
Catalunya:

25.279
5.336 (21,90%)

Barcelona

4268

Girona

352

Lleida

331

Tarragona

585

Piràmide d’edat

Oficines
Total Banc:
Total Catalunya:
Evolució Centres
Data
30/09/2016
31/12/2016
31/03/2017
30/06/2017
30/09/2017
31/12/2017
31/03/2018
30/06/2018
30/09/2018
31/12/2018
30/03/2019
30/06/2019
30/09/2019

2734
699 (25,57%)

Total
3404
3330
3169
3129
3105
3051
2985
2924
2904
2870
2796
2768
2734

CAT
986
996
946
920
916
885
839
813
803
781
726
708
699

28,97%
29,91%
29,85%
29,40%
29,50%
29,01%
28,11%
27,80%
27,65%
27,21%
25,97%
25,58%
25,57%

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 afiliació SEC per si consideres oportú fer-lo arribar a algun company o companya
que vulgui comptar amb el nostre suport laboral. Estem a la teva disposició per a qualsevol
aclariment.

Les nostres delegades i delegats
Per qualsevol dubte , informació o consulta que tinguis, no dubtis a adreçar-te al delegat o
delegada del teu territori: Llista de delegats del SEC

