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Informació afiliats novembre 2020 

Fusió BBVA-Banc de Sabadell 

Aquesta setmana el BBVA ha confirmat que manté converses amb representants del Banc de Sabadell 

en relació a una potencial operació de fusió entre ambdues entitats.  

De moment no han convocat a la representació Laboral per ampliar aquesta informació, per tant, 

restem a l’expectativa de com evolucionarà aquest assumpte.  

Si que hem de dir que com a sindicat no podem estar d’acord amb aquests processos de concentració 

bancària , els quals tenen un efecte demolidor sobre l’ocupació i també resulten molt perjudicials per al 

conjunt de la societat. Per una banda aquests grans Bancs obtenen  un oligopoli del mercat que els 

permet pressionar més als seus usuaris, encarir els serveis i incrementar les comissions i d’altra banda 

no responen a les necessitats financeres de tota la societat, ni de tots els sectors productius , ni de tots 

els territoris.  

De fet, aquests processos de concentració han deixat el nostre país orfe d’entitats financeres i a una 

part de la societat desemparada,  les elits econòmiques han optat per  un procés de centralització 

bancària a Madrid que en cap cas podem aplaudir. 

D’altra banda les principals víctimes d’aquestes fusions són les persones treballadores: la primera cosa 

que es planteja i ningú qüestiona  és la reducció de personal per poder engreixar els comptes de 

resultats i crear el que ells en diuen  sinèrgies .....I és realment preocupant que mentre això passa els 

organismes públics permetin salaris escandalosos, plans de pensions desorbitats i blindatges 

multimilionaris als directius i que es mantingui una reforma laboral que , malgrat totes les promeses 

electorals segueix vigent. 

Des del SEC defensarem el manteniment dels llocs de treball,  les condicions laborals de la plantilla 

actual i futura i uns Serveis Territorials que permetin una major descentralització i un increment de 

persones en els equips de SSCC de les territorials.  I, de cap manera recolzarem cap sortida que no sigui 

voluntària.  

Us mantindrem informats de qualsevol novetat.  

 

Pla d’igualtat 

El dia 8 de juliol es va constituir la Mesa Negociadora del Pla d’igualtat , un cop ja passat el termini legal 

establert per negociar els Plans d’Igualtat que finalitzava el 15 de març del 2020 . El Banc ja va convocar 

la primera reunió molt tard ( quan ja finalitzava el termini) i finalment no es va fer a causa de l’inici de la 

crisi sanitària i es va endarrerir fins el mes de juliol.  

 

La negociació es produeix en el marc del Reial Decret 6/2019 de mesures urgents per a la garantia 

d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.  

 



 

 

Primera fase de la negociació 

 

La primera fase de la negociació ha estat elaborar un diagnòstic de la situació en el banc. Per part del 

SEC, un cop rebuda la informació facilitada pel Banc, vam elaborar un contundent informe amb les 

conclusions obtingudes: Conclusions del diagnòstic d'igualtat SEC 

 

El Banc també va fer el seu diagnòstic que coincidia molt amb l’elaborat pel SEC però deixava per 

tractar en una fase posterior  un tema clau: l’anàlisi del desequilibri salarial en perjudici de les dones.  

Des del SEC pensem que és inacceptable aquesta fugida endavant, sobretot tenint en compte que les 

dones cobren menys en 11 dels 14 nivells salarials i aquestes diferències són especialment destacables 

a la xarxa (veure informe SEC). 

 

Però encara resulta més sorprenent aquest intent de defugir aquest aspecte perquè el Reial Decret  

obliga a incloure l’auditoria salarial dintre del diagnòstic previ a la negociació del Pla d’Igualtat i, per 

tant, s’està incomplint amb la Llei.  

 

Per raó d’aquest assumpte i la mancança en alguna altra informació, el SEC va decidir no recolzar 

l’informe de diagnòstic del Banc, que malgrat tot va ser aprovat per la majoria sindical. Us adjuntem els 

motius del nostre vot en contra Motius SEC vot en contra informe de diagnòstic BBVA 

  

Segona fase de la negociació  

 

Un cop tancat el diagnòstic, la següent fase en la negociació consisteix en l’elaboració d’un Pla d’acció i 

mesures per corregir les conclusions obtingudes amb el  diagnòstic.  

Gran part de la responsabilitat  per assolir aquest equilibri és del Banc,  ja que allà on cal incidir 

especialment és en l’accés als nivells més alts de l’escala salarial, així com en les promocions, l’accés a 

un contracte fix i en la igualtat de remuneració.  En tots aquests elements, hi té un gran pes la política 

del banc, els paràmetres i les dinàmiques establertes que ara per ara segueixen afavorint d’una 

manera molt clara als homes per sobre de les dones.  

Ara bé, des del SEC pensem que hi ha maneres de corregir aquesta tendència, però això ha de passar 

necessàriament  per una voluntat activa del  Banc per fer un canvi, una transparència absoluta pel que 

fa a promocions i salaris i una acció decidida per millorar les polítiques de conciliació, un dels elements 

que en cap cas hauria de ser un fre en la carrera professional i la promoció de la dona.  

D’altra banda el Banc també hauria de millorar l’ús de llenguatge inclusiu, per tal que el gènere femení 

estigui igual de present que el masculí en tots els àmbits del Banc.  

Des del  SEC hem fet 2 grans blocs de propostes:  

1- Propostes adreçades a corregir les diferències de gènere en les promocions i contractacions i en els 

salaris   

2- Propostes adreçades a millorar les mesures de conciliació de la vida personal i familiar   

També proposarem que cada una de les accions recollides en el Pla d’igualtat, quedi emmarcada en un 

termini definit, i disposi d’uns indicadors de seguiment per anar fent els controls necessaris. 

Us convidem a llegir-les i valorarem el vostre feedback. 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/2020-08-CONCLUSIONS-DEL-DIAGNOSTIC-IGUALTAT.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-vot-en-contra-diagnostic-igualtat-bbva.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-16-PLA-IGUALTAT.PROPOSTES-CORREGIR-DIF.GENERE.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-16-PLA-IGUALTAT.PROPOSTES-CORREGIR-DIF.GENERE.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-16-PLA-IGUALTAT-PROPOSTES-MESURES-CONCILIACI%C3%93-PER-MAJOR-IGUALTAT-OPORTUNITATS-1.pdf


 

 

Mesures COVID-19 (CESS) 

Des del SEC hem mantingut una constant fluïdesa d’informació amb la nostra afiliació per tal de 

mantenir-vos informats de totes les novetats relacionades amb les mesures de prevenció i salut 

establertes en el marc de la crisi sanitària actual: 

 

o Coronavirus. Resum novetats 

o Mesures temporals de conciliació COVID-19 RDL 8/2020 

o COVID-19. Situació actual 

o Alguns assumptes sobre seguretat COVID-19 

o Reunió Mesa Relacions Laborals 06.04.2020 

o La crisi del COVID-19 demostra la importància de la plantilla per al negoci 

o Informació reunió extraordinària del CESS (Comitè Estatal de Salut Laboral) 

o Protocol de desescalada a Serveis Centrals  

o Novetats. Reunió Mesa Laboral 29.04.2020 

o Resum reunió Mesa RRLL 13.05.2020 

o Del tot al res: fer un bon pla de retorn també és evitar riscos  

o Pla de retorn i altres informacions 

o Reunió Mesa Laboral 16.10.2020. Informacions d'interès 

 

Aquesta tasca no és fàcil pel constant canvi de criteris tant dels governs com del propi Banc, però la 

nostra pressió ha estat clau en molts aspectes: 

 

o Coronavirus: El SEC demana transparència i risc zero per als empleats   

o Les mesures de protecció són urgents 

o El desconfinament: Tot allò que caldrà tenir en compte 

o Pla de retorn: cal millorar diversos aspectes 

o La situació de famílies amb menors: el banc ha de seure i negociar solucions 

o BBVA, la plantilla ho ha donat tot, ara et necessita 

o Pressió comercial: a les oficines no hi ha hagut COVID 

o Teletreball a edificis corporatius  

o Obligatorietat del teletreball 

 

T’adjuntem també el resum del Comitè de Salut Laboral del mes de novembre. 

  

Informació reunió CESS novembre 2020  

 

Després d’aconseguir el teletreball per a edificis Corporatius i Contigos, hem iniciat una campanya de 

pressió per sol·licitar que mentre hi hagi restriccions, es permeti treballar en torns a les oficines, tal i 

com es va fer en l’etapa de confinament. Pensem que el Banc no aprova aquesta mesura per la pressió 

de l’Àrea comercial, que tan sovint marca les polítiques de personal en aquesta empresa.  

 

 

 

 

 

http://sec.cat/wp/?p=3044
http://sec.cat/wp/?p=3053
http://sec.cat/wp/?p=3071
http://sec.cat/wp/?p=3077
http://sec.cat/wp/?p=3081
http://sec.cat/wp/?p=3125
http://sec.cat/wp/?p=3140
http://sec.cat/wp/?p=3281
http://sec.cat/wp/?p=3287
http://sec.cat/wp/?p=3343
http://sec.cat/wp/?p=3423
http://sec.cat/wp/?p=3540
http://sec.cat/wp/?p=3563
http://sec.cat/wp/?p=3039
http://sec.cat/wp/?p=3133
http://sec.cat/wp/?p=3267
http://sec.cat/wp/?p=3316
http://sec.cat/wp/?p=3333
http://sec.cat/wp/?p=3399
http://sec.cat/wp/?p=3482
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/2020-document-obligatorietat-teletreball.pdf
http://sec.cat/wp/?p=3602
http://sec.cat/wp/?p=3617


 

 

Conveni 

El Conveni de Banca tenia vigència fina a 31.12.2018, i per tant, estem en període d’ultraactivitat (en el 

qual el Conveni se segueix aplicant). Aquest període d’ultraactivitat s’ha allargat fins a 31.12.2020, data 

en què el Conveni hauria d’estar tancat.  

Les propostes de la patronal AEB són evidentment per aplicar noves retallades dels nostres drets 

adquirits. Els punts més conflictius de la seva proposta són:   

 

- L’increment salarial : proposen increment zero per al 2019 i 2020 

- Els horaris: més flexibilitat per implantar nous horaris 

- Triennis:  la congelació i l’ eliminació per al nous 

- Mobilitat geogràfica: ampliar fins als 50 km en determinades circumstàncies 

- Faltes i sancions: endurir el règim disciplinari 

Esperem que els representants dels sindicats que negocien el Conveni Estatal,  es mantinguin ferms en 

les seves posicions i no acabin cedint com fan sempre als desitjos de la patronal. La sagnia en la 

retallada de drets és constant. Cal aturar-ho!! 

 

Temes judicials 

 Demanda nivell 8 per a Gestors Comercials: pendents de resposta del Tribunal Suprem 

    

o El SEC inicia el procediment legal pel reconeixement dels gestors comercials com a forces de 

venda especialitzades  

o SIMA : no hi ha acord en el reconeixement dels gestors comercials  

o Gestors comercials: l’audiència nacional no es mulla i evita pronunciar-se sobre si les 

funcions dels gestors comercials són especialitzades o no. tot queda obert 

o Gestors comercials: el SEC presenta recurs al tribunal suprem 

 

 Demanda prejubilats: sentència favorable al SEC i per tant, reconeguts els beneficis socials per aquest 

col·lectiu. Recurs del Banc. 

 Demanda afiliat contra un trasllat: rectificació immediata del Banc i retorn de l’afiliat al seu municipi,. 

 En relació al tema de les retallades del Bonus, des del SEC estem estudiant les opcions legals per 

presentar un Conflicte Col·lectiu:  BBVA: valors, talent, cultura ....però els treballadors castigats en la 

seva remuneració  

 

Sortides 

Prejubilacions 

El Banc ha iniciat una tanda de prejubilacions molt intensa. Les prejubilacions no segueixen un estricte 

ordre d’edat, sinó que també depenen de les amortitzacions de llocs de treball a cada CBC i dels 

pressupostos (cost de la prejubilació).  

Des del SEC hem analitzat les Prejubilacions realitzades a la nostra afiliació (més de 45 persones) .  

http://sec.cat/wp/?p=1729
http://sec.cat/wp/?p=1729
http://sec.cat/wp/?p=1740
http://sec.cat/wp/?p=1834
http://sec.cat/wp/?p=1834
http://sec.cat/wp/?p=1883
http://sec.cat/wp/?p=3557
http://sec.cat/wp/?p=3557


 

 

Us passem un resum de les condicions de les prejubilacions: 

 Dels primers 30.000 euros un percentatge que depèn de l’edat, però que pot estar entre el 82% (55 

anys) i el 91% (58 anys). 

 De la resta del salari per sobre de 30.000€: 80% 

 Pagament del Conveni Especial a la SS fins l'edat legal de jubilació (la majoria als 65 anys). 

 Edats a la data de sortida: entre els 55 i els 58 anys 

Si el Banc et fa la proposta, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres per tal de revisar els càlculs i el 

contracte a signar.  

Sortides “voluntàries” 

D’altra banda el banc segueix aprofitant qualsevol oportunitat per oferir sortides voluntàries a través 

d’excedències remunerades i Baixes Incentivades.  Ara sembla que és una opció amb la qual el Banc 

amenaça a les persones que estan al pool de baix rendiment, però que en tot cas cal tenir clar que es tracta 

d’una opció voluntària i, per tant, és la persona treballadora qui ha d’optar per agafar una de les mesures o 

seguir treballant.  

Si et trobes en aquesta situació, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. 

Loteria 

Us recordem que el SEC enguany juga a la loteria de Nadal amb el número 56.819 No t’oblidis de reservar 

la teva participació, ja que l’any passat va haver-hi diversos afiliats que es van quedar sense.  

Recordeu que ja NO fem el càrrec d’una participació als afiliats i afiliades com havíem fet fins fa dos anys, 

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 (probablement ja 

estiguis d’alta d’anys anteriors). 

 

Un cop fet el registre, 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 6/2018 de 3 de juliol: Estaran exempts del gravamen especial els premis d’import íntegre igual o inferior a 40.000 euros. Els 

premis d’import íntegre superior a 40.000 euros se sotmetran a tributació respecte de la part del mateix que excedeixi d’aquest 

import,  pagant el 20% només  d’aquesta part. 

 

Adeslas: condicions any 2021 

Us comuniquem que enguany el SEC continuarà amb la pòlissa d’Adeslas amb les mateixes condicions 
actuals i un increment de l’1,8%. Els preus pel 2021, segons el tram d’edat, són: 
 
 
 
 

https://www.la1detortosa.es/


 

 

EDAD: 
 

- De 0 a 59 anys:    50,53 €/per persona 

- Més de 60 anys:  93,84 €/per persona 
 

(Límít d’edad de contractació: 64 anys) 
 
IMPORTANT 
 
Per aquells que ja tingueu contractada la pòlissa: en cas de modificació de dades personals com a domicili 
de residència, dades bancàries, telèfon mòbil o correu electrònic pots notificar-ho a 
cisco@corredoriafarre.com (amb còpia a sec@sec.cat) per a la seva actualització. 
 
Recorda que estem a la teva disposició, no dubtis a trucar al nostre assessor Cisco Barrero Tel. 647.33.51.75 
per a qualsevol aclariment 
 
Oferta Adeslas afiliats SEC 2021  

 

Altres 

Informació evolució plantilla i nombre d'oficines 

Per a la teva informació, t'adjuntem un resum dels moviments de plantilla i l'evolució del tancament 

d'oficines a BBVA. Esperem que sigui del teu interès.  

 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/oferta-ADESLAS-SEC-2021-CATALA.pdf


 

 

 

 

 

 



 

 

Informació prejubilats 

Conflicte col·lectiu prejubilats beneficis socials 

El dia 29 de setembre es va realitzar el judici per al Conflicte Col·lectiu presentat pel SEC sol·licitant 
l'aplicació dels beneficis socials al col·lectiu de prejubilats com a conseqüència de l'ERO de fusió de CX-

BBVA i un cop integrats com a personal de BBVA.  

La sentència va resultar favorable a la demanda del SEC i de tot el col·lectiu afectat. 

Quina és la resolució del tribunal?  

FALLAMOS 

Con estimación de la demanda promovida por SEC, a la que se han adherido CGT y UGT frente BBVA:  

1. Declare el derecho de los trabajadores afectados/as a los beneficios sociales vigentes en BBVA y 
reconocidos a los trabajadores/as prejubilados, condenando a la empresa a estar y pasar por 
dicha declaración. 

2. Condenamos a la empresa a aplicar esos beneficios sociales al colectivo afectado, esto es, a 
permitirles su disfrute, a garantizarles sus coberturas y a abonarles las cantidades que les 
correspondan por esos conceptos.  

Què comporta la sentència? 

Que totes les persones afectades puguin gaudir dels beneficis socials recollits a l’Acord de BBVA del 

18.10.2007, els qual són: 

 Complement beneficis socials: 225,80 € correspon cobrar cada mes de juny i , també hi ha una 
liquidació, a més a més, al moment de la jubilació que depèn de l'edat. 

 Complement bis beneficis socials  (només si treballaves a la prov de Barcelona): 519,34€. correspon 
cobrar cada any el mes de febrer i a la jubilació es fa , a més a més, una liquidació de sortida que 
depèn de l'edat de jubilació 

 Ajuda familiar en cas de tenir fills fins a 23 anys 

 Ajuda fills amb discapacitat 

 Assegurança de vida fins als 65 anys 

 Accés al sorteig d’apartaments 

El Banc pot presentar recurs? 

Sí, el Banc pot recórrer la sentència i possiblement ho faci. Per tant no l’aplicarà fins que sigui ferma però si 

es confirma els efectes retroactius seran des del dia 8/04/2018. 

Ara cal esperar si es produeix la impugnació. Si no hi ha impugnació el Banc haurà d’aplicar de manera 

immediata la sentència i si no ho fa, el SEC demanarà la seva execució. 

Quins sindicats s’han adherit i han recolzat el conflicte presentat pel SEC? 

CGT i UGT s’han adherit a les nostres peticions i han recolzat el procediment. CCOO no es va presentar ni a 

la conciliació ni al judici, mantenint-se totalment al marge d’aquesta demanda.  

Enhorabona per la part que et toca i estem a la teva disposició per a qualsevol aclariment. 

 

 



 

 

Altra informació d’interès  

Per a la vostra informació us adjuntem el butlletí informatiu de l’empresa Valora sobre temes actuarials 

que poden ser del teu interès: Valora Actuaris. Butlletí informatiu novembre 2020 

 

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 delegats i delegades SEC  

 

 

 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/Valora-Boletin-informativo-noviembre-2020.pdf
http://sec.cat/wp/?page_id=1610%20
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/FULL-AFILIACIO-SECBBVA.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/FULL-AFILIACIO-SECBBVA.pdf
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2020/11/Llista-delegats-SEC-vigents-2020-amb-foto.pdf

