Informatiu afiliació març 2021
REESTRUCTURACIÓ
Tal com ja vam comunicar, de moment no hi hagut cap comunicació formal del Banc a la
representació dels treballadors sobre la intenció de fer un ERO. El que si que se’ns ha
comunicat és que el Banc vol fer un ajustament de costos, però fins ara sempre ens han dit que
estan estudiant per quina via.
Our Genç, en una de les seves publicacions en el The Pulse del dia 08.02.2021 també va parlar
en les mateixos termes i també va dir:
“Pero me gustaría dejar algo muy claro. Nuestro éxito como banco viene determinado por nuestro propósito y se
mide por nuestra contribución a la sociedad, a todos nuestros grupos de interés, incluidos nuestros empleados, todos
nosotros. Aún es pronto para compartir los detalles sobre cómo tendrá lugar este ajuste de costes, porque seguimos
analizando minuciosamente todas las alternativas posibles para estar a la altura de lo que exige este nuevo
entorno. Pero quiero aseguraros que siempre nos guiará nuestra convicción de que la banca es un negocio por y
para las personas, nuestra gente ha creado este legado que nos enorgullece y vamos a construir un futuro del que
seguiremos estando orgullosos”.

Fins ara això és tot el que tenim a nivell intern. Si bé és cert que les notícies publicades al diari
Expansión no són gens tranquil·litzadores i apunten en una reestructuració de personal , a dia
d’avui, el Banc segueix sense confirmar que això sigui cert. Però hem de pensar que aquestes
filtracions també podrien formar part d’una estratègia del Banc per acoquinar a la plantilla,
generar més pressió i competència entre companys, forçar les sortides individuals...
En tot cas, des del SEC entenem que en aquests moments, amb els beneficis obtinguts pel
Banc, no hi ha cap justificació per aplicar un ERO i entenem que, com fins ara, es pot reajustar
la plantilla amb mesures totalment voluntàries. I si això no és així, hi farem front.
SOBRE ELS RUMORS DE REESTRUCTURACIÓ

SIGNATURA DEL CONVENI COL·LECTIU DE BANCA
Recentment s’ha signat el Conveni de banca per al període 2019-2023. Signat per CCOO, UGT i
FINE . Des del nostre punt de vista, la signatura d’aquest Conveni és una presa de pèl a les
persones treballadores, una autèntica farsa després de 2 anys de negociacions.
En aquest enllaç hi trobaràs més detalls: CONVENI SIGNAT, TREBALLADOR ENGANYAT
No hem inclòs el nou préstec d’atencions diverses com una millora, ja que en el cas de les
persones treballadores a BBVA ja tenim el Crédito Vario que té millors condicions que el que
ofereix el Conveni i, tal com queda recollit al Conveni, en cas que en alguna entitat hi hagi una
oferta d’aquest préstec en millors condicions, s’ha d’escollir entre un o l’altre (no es poden
demanar els 2).

ANÀLISI DE LA NÒMINA
Amb el nou Conveni s’han aplicat algunes actualitzacions a la nòmina que han comportat petits
increments i algunes absorcions. Amb la intenció que tota la nostra afiliació conegui en detall
la seva nòmina, hem elaborat un informe amb l’explicació detallada dels canvis que s’han
produït.

INFORME NÒMINA

I com sempre us recordem dues coses que són importants:
1. Cal aprendre a llegir i a entendre el rebut de nòmina, és la única manera de detectar
errors. Encara que pocs, si que de tant en tant ens arriben consultes que responen a
una errada del banc. Davant qualsevol dubte ens podeu preguntar.
2. Cal guardar en un arxiu totes les nòmines, perquè un cop es causa baixa del Banc,
costa molt recuperar-les. Cal tenir en compte que l’historial desapareix en 18 mesos.

NEGOCIACIÓ IGUALTAT
Tal i com hem anat informant àmpliament, en aquests moments el Banc i els sindicats estem
negociant el Pla d’Igualtat, l’objectiu del qual ha de ser :









acabar amb les desigualtats de gènere que encara, de manera molt significativa, es
produeixen a BBVA (en termes de promoció, desenvolupament professional, accés als
nivells salarials més alts, accés a un contracte fix, retribució...)
establir les eines per construir un entorn en què, qualsevol persona treballadora al
marge del seu gènere, orientació sexual o identitat de gènere, tingui les mateixes
oportunitats;
facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar;
assolir una llenguatge inclusiu en tots els àmbits de comunicació del banc;
lluitar contra l’assetjament sexual , l’assetjament per orientació sexual o identitat de
gènere dintre de l’empresa;
abordar el suport a totes aquelles persones que pateixen violència d gènere.

La primera fase de la negociació, que és la d’elaborar un diagnòstic, ja està tancada, encara
que des del nostre punt de vista s’ha tancat en fals ja que no s’aborda un dels problemes
principals que és el del desequilibri salarial (les dones cobren menys en 11 dels 14 nivells
salarials). En aquest moment estem en la segona fase de la negociació.
PLA D’IGUALTAT: INICIEM LA SEGONA FASE TANCANT EN FALS EL DIAGNÒSTIC

CONTRA LES PRESSIONS LABORALS I L’ALLARGAMENT DE JORNADA
Des del SEC ens vam marcar com a objectiu fer front, amb totes les eines que tenim al nostre
abast, a les pressions comercials, als abusos dels responsables, a les hores extres treballades....
En aquest sentit, hem emprès les accions següents:
1- Tantes vegades com en tenim coneixement, denunciem a RRLL les males pràctiques de
certs DZ’s i CBC’s. També en la reunió anual que tenim amb el responsable de TiC del
grup (Carlos Casas) , vam manifestar aquest fet i l’excessiva pressió que la plantilla de
la xarxa està patint. I ens consta que algunes instruccions han baixat a nivell de xarxa i
s’han eliminat alguns drives.

2- Fem comunicats per explicar totes aquestes situacions, comunicats que intentem que
il·lustrin la realitat del que viu la plantilla al Banc i que de ben segur, i així ens consta,
no deixen indiferents als responsables de persones del Banc.
Com ens pots ajudar com a afiliat?
Posa’t en contacte amb nosaltres per mail o per telèfon i explica’ns aquelles situacions de
pressió, abús que detectis (males formes, controls amb drives públics, bronques, ordres que
van contra la normativa i la ètica professional...). Entre tots hem d’aconseguir ser tractats com
a persones adultes, professionals i amb el respecte que ens mereixem.
L’ESTAFA DE LA PRODUCTIVITAT: PROU MOBBING!!!
CANVIS DE MODEL: EL BANC DESCONEIX LA REALITAT DE LES OFICINES
EL BANC ES TIRA A L’ESQUENA EL PATIMENT DE LA PLANTILLA A LA XARXA
L’ESCÀNDOL DEL REGISTRE HORARI I LES HORES EXTRES

NOVES ACCIONS JURÍDIQUES
1- Retallada del Bonus
El SEC ha iniciat el conflicte col·lectiu per denunciar davant dels tribunals la retallada del bonus
que hem patit la plantilla de BBVA. El dia 22 de febrer vam tenir el SIMA, és a dir, l’acte de
conciliació. Com sempre, no hi va haver Acord, ja que l’empresa es va presentar amb un
representant extern que venia amb instruccions tancades de no parlar del tema.
Per tant, un cop fallit l’intent de conciliació, entrarem de ple a la via judicial.
AVÍS PER A NAVEGANTS; PROU RETALLADES DEL BONUS AVÍS
EL SEC PRESENTA CONFLICTE COL·LECTIU PER LA RETALLADA DEL BONUS

2- CSE: reclamació horari intensiu mes de juliol
El dimarts dia 2 de febrer, es va fer el judici del Conflicte col·lectiu presentat pel SEC. El
15.02.2021 va sortir la sentència desestimatòria als interessos de la part treballadora. El SEC
recorrerà la sentència.
Us mantindrem informats,
COMUNICAT CSE GENER 2021
CSE: EL SEC PRESENTA CONFLICTE COL·LECTIU PER L'HORARI D'ESTIU

3. Sentència favorable a un treballador per vulneració de drets fonamentals.
El SEC acaba de guanyar un judici contra el Banc per haver realitzat un trasllat d’un treballador,
mentre estava en reducció de jornada per cura de fills, obligant-lo amb aquest moviment a
ampliar el temps de reducció i per tant penalitzant-lo econòmicament.

Aquesta sentència és molt positiva per diversos motius:


És de les primeres sentències que recullen una discriminació per raó de la paternitat,
és a dir de la cura de fills per part del pare.



És un precedent que de ben segur protegirà a totes les companyes i companys en
situació de reducció de jornada.



És un exemple per entendre que cal lluitar contra les injustícies i no abaixar el cap
quan considerem que el banc actua al marge de la legalitat, vulnerant els nostres
drets.



A banda de tot això també és un exemple de coratge d’una persona treballadora que
davant una injustícia evident no s’ha arrugat i ha lluitat fins a recuperar els seus drets.

SENTÈNCIA FAVORABLE PER VULNERACIÓ DE DRETS FONAMENTALS

INFORMACIONS DIVERSES
Reunió amb Carlos Casas (responsable de TiC del grup BBVA): un cop l’any, la representació
laboral ens reunim amb alguna persona de l’equip directiu per fer un intercanvi d’impressions.
Per part del SEC, aprofitem l’ocasió per posar sobre la taula aquells temes que més preocupen
a les nostres companyes i companys i sobre els quals el banc, malgrat les queixes reiterades,
no canvia.
Tot i que aquestes reunions són més per parlar que per resoldre temes, entenem que la nostra
afiliació ha de tenir tota la informació.
Us adjuntem en aquest enllaç un resum de la reunió.
REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ

Altres informacions publicades:
INFORMACIONS DIVERSES D'INTERÈS

Llistes de difusió del SEC
Des del SEC tenim llistes de difusió per fer arribar via whatsapp informacions breus però que
poden ser d'interès immediat. Si encara no ho has fet i vols que t’ incloguem a la llista del teu
visitador del SEC només cal que ens ho demanis responent aquest correu i ens indiques a quin
número vols rebre les comunicacions. Així estaràs al corrent de tot el que és important, sense
demora.

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 delegades i delegats SEC

