el dia 20, tu decideixes

secció sindical BBVA catalunya

Aquests dies hauràs rebut molta propaganda electoral. CCOO vol a més comprometre's amb tu i exposar-te per què ens agradaria seguir comptant amb la teva confiança
i la participació de la majoria de treballadors i treballadores del BBVA.

ELS OBJECTIUS DE CCOO
Ens votes cada quatre anys, treballem cada dia.
Amb informació i participació continua, mitjançant les nostres circulars, comunicacions personalitzades, correu electrònic, portal sindical a e-spcio, o la nostra web.
Atenció personal a totes les teves consultes, dubtes o reclamacions, prestant assessorament i defensa.
Garantir l'ocupació.
Acord de prejubilacions. Accés a la jubilació anticipada als 61 anys.
No a la deslocalització i/o externalització d'activitats bancàries.
Cobrir tots els llocs d'estructura amb equips de substitucions suficients.
Millorar la nostra capacitat adquisitiva.
Increments de Conveni per sobre de l'IPC.
Pagues de beneficis en relació al BAI anual.
Catàleg de Nivells mínims per a cada funció laboral.
Un acord per a les retribucions variables i els incentius que permeti millorar la transparència i l'objectivitat de l'actual sistema.
Avançar també en jornada.
Tancament de les oficines tots els dissabtes de l'any.
No a la jornada partida en el sector.
Eliminar la "cultura de la presència".
Fons de Pensions. Increment de les aportacions que fa l'Empresa als col·lectius d'aportació fixa, mitjançant l'aplicació d'un percentatge sobre el salari.
Conciliació de la vida personal i laboral, per homes i dones, desenvolupant les
mesures previstes a la Llei d'Igualtat i en el nostre Acord al BBVA.
Política de trasllats més transparent i àgil, tenint en compte la situació familiar o personal com a criteri preferent.
Igualtat d'oportunitat en la promoció per les dones i els homes, eliminant obstacles
i prejudicis.
Itineraris formatius pel desenvolupament de la carrera professional. Ascensos per
capacitació fins el Nivell VII.
Beneficis Socials BBVA per a tots i totes, a partir de la plataforma unitària impulsada per CCOO.
Actualització dels conceptes econòmics.
El dimecres 20 de desembre es celebren les Eleccions Sindicals al BBVA.
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