saps el que faràs el dia 20?
secció sindical BBVA catalunya

Han arribat les Eleccions Sindicals al BBVA
El dia 20 els treballadors i les treballadores del BBVA decidirem qui ens representarà en l'àmbit laboral,
per tractar des de seguretat i salut laboral, igualtat d'oportunitats, o jornada i horaris, fins a les condicions
d'una hipotètica fusió. Les Eleccions Sindicals ens afecten, ens importen i per tant, hi hem de participar,
de manera informada i reflexiva. Amb aquest document pretenem ajudar-te a decidir.

Els que voten per primera vegada
CCOO hem lluitat intensament per tal que els companys i les companyes en pràctiques es puguessin incorporar abans a la plantilla fixa del Banc. Finalment hem assolit un Acord en el qual hem reduït el termini
de consolidació a un any de contracte, i hem millorat també las condicions dels préstecs habitatge. Per què
CCOO som el sindicat dels joves.

Quin panorama tenim al BBVA?
Una representació sindical molt fragmentada, un total d'11 sindicats al BBVA. Mantenir aquesta situació
només beneficia els interessos de l'empresa. CCOO som el primer sindicat -amb el 36,2%-, i defensem la
necessitat de l'acció unitària. El teu vot ens donarà l'oportunitat de seguir encapçalant l'acció sindical eficaç al BBVA, i reforçarà la nostra capacitat per defensar i ampliar els teus drets.

L'acció sindical eficaç és del teu màxim interès.
En la recent reorganització de Direccions Territorials, CCOO ha intervingut en cada una de las que han
desaparegut, per garantir que les opcions de sortida es prenien de forma voluntària, assessorant a tots els
que ho necessitaven, en especial del Grup dels Tècnics. També amb l'Acord per Oficines SFP hem aconseguit el Nivell VIII per a tots els Assessors Financers Personals (AFP). Per què CCOO som el sindicat
dels tècnics.
L'Acord d'igualtat d'oportunitats i conciliació, iniciativa nostra, incorpora el permís de paternitat per la
convicció de que la corresponsabilitat és la base de la conciliació de la vida personal i laboral. També treballem en la Comissió per a la Igualtat, contra la discriminació. Per què CCOO som el sindicat de les dones.
L'Acord de Fons de Pensions pels col·lectius A, C i E, amb la transformació al sistema d'aportació ha
demostrat la seva validesa i claredat pel col·lectiu BEX. Pel que fa a l'homologació dels Beneficis Socials
BBVA, també hem portat la iniciativa en el procés de negociació, impulsant la plataforma unitària i presentant el Conflicte Col·lectiu en defensa de Caixa Postal, Hipotecari, CBE o Alacant, col·lectius que tenen
menys BBSS que el personal de nova entrada. Per què CCOO som el sindicat de tots els col·lectius.
L'acció sindical dóna resultats. CCOO creiem que podem presentar un bon balanç. Els drets no s'obtenen
per atzar, són el resultat de l'acció sindical, dels conflictes i dels acords.

Cada quatre anys ens votes per què nosaltres treballem dia a dia.
No apareixem només en les EESS. Hem afrontat tots els reptes amb propostes, amb participació, assumint la nostra responsabilitat.
Des dels més globals, com els Convenis, la Sentència guanyada en el Constitucional per poder fer ús del
correu electrònic, o les intervencions en Juntes Generals d'Accionistes. Fins els més propers, a la Comissió
de Control del Fons de Pensions, al Comitè Estatal de Seguretat i Salut, o en els expedients disciplinaris.
Hem informat i assessorat, i quan ha estat necessari hem utilitzat els nostres Serveis Jurídics.
Davant d'un gran Banc, necessitem grans respostes, coherents, serioses i eficaces. Davant de situacions
extraordinàries, fusions o absorcions, ja hem demostrat la nostra capacitat. Amb CCOO estem més segurs.

Les nostres candidatures formades per homes i dones, tècnics i administratius, joves i
menys joves, de totes les comarques, són el millor instrument per defensar i millorar els
nostres drets.
El dia 20 tu decideixes.
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