
 

 

 

 
 Per treballar per un volum suficient de plantilla i per la limitació de l'aclaparadora pressió per 

objectius. I contra el triple frau, personal, econòmic i socio-laboral, que suposen les nombroses 
prolongacions de jornada il·legals que es fan a BBVA i en el sector. 
 

 Per aconseguir l'avaluació dels Riscos Psicosocials amb un mètode reconegut i homologat per 
l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, per adoptar mesures que previnguin i 
eliminin els possibles trastorns relacionats amb la nostra activitat professional. 
 

 Per millorar les aportacions fixes al nostre Pla de Pensions, congelats des del segle passat en 
540,91 €. 

 
 Per renovar, millorar i ampliar les condicions de préstecs i condicions bancàries per a empleades i 

empleats de BBVA. 
 

 Per avançar més en la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i en la Conciliació entre la vida 
personal i laboral a BBVA. 
 

 Per proposar, negociar i acordar amb AEB, un nou Conveni Col·lectiu per als treballadors i 
treballadores de Banca, que mantingui i millori les nostres condicions de treball. Els convenis 
seguiran sent la nostra garantia. 

 
 Per poder negociar una integració de Catalunya Banc amb garanties d'ocupació i sense baixes 

traumàtiques, com vam aconseguir a Unnim. 
 

 Per seguir fent de la negociació col·lectiva la base de les Relacions Laborals. CCOO no som el 
sindicat del No a tot, tampoc el del Si incondicional i si és necessari mobilitzem i interposem 
Conflictes Col·lectius. 

 
Perquè necessitem un sindicat fort, útil i eficaç. En BBVA, CCOO tenim l'organització, els equips i 
el projecte. El sector financer està en transformació, la seva reestructuració ens afecta a tots i a totes, 
no hi ha departaments estancs. Necessitem un sindicat fort, per treballar amb l'objectiu d'aconseguir 
un BBVA en què l'ocupació sigui un valor segur, on les condicions laborals estiguin regulades i es 
compleixin, en el qual treballar sigui compatible amb la nostra vida familiar i els nostres objectius 
personals. 

Tria un sindicat útil i eficaç 
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11 de febrer de 2015 
Defensar l’aconseguit, avançar en drets

Per què votar a CCOO 


