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BBVA CONTINUA SENSE APLICAR EL CONVENI 
 
 

En la nòmina de juny tornem a comprovar que, excepte a algunes persones, el banc segueix 
sense reconèixer la categoria de Tècnic 8 a totes les que tenen funció comercial especialitzada. 
És a dir, que compleixin els següents requisits establerts en el Conveni Col·lectiu de Banca: 
 
• Cinc anys d'antiguitat mínima a l'Empresa. 
• Amb dedicació exclusiva, durant almenys dos anys 

continuats, o dos anys i mig discontinus en el termini de tres 
anys, a funcions comercials, de caràcter directe i relació 
personalitzada amb clients, que requereixin especialització. 

• Objectius individuals de gestió comercial. 
• Formació específica definida a l'Empresa per a aquesta 

funció. 
 
Des de gener, data d'entrada en vigor d'aquest article, CCOO 
hem estat gestionant davant el banc el reconeixement 
d'aquesta categoria per a totes aquelles gestores i gestors 
comercials que reunissin les condicions requerides en el 
conveni.  
 
BBVA ha anat donant llargues, adduint que estaven estudiant 
la seva aplicació i finalment, davant la falta de resposta 
positiva, CCOO hem demanat una reunió a la Comissió 
d'Interpretació del Conveni Col·lectiu, com explicàvem en la nostra circular del 12 de juny “BBVA 
NEGA L'ASCENS AL NIVELL 8 A LES GESTORES I GESTORS COMERCIALS”, i que s'ha 
convocat per al proper dia 6 de juliol. De no obtenir resultats positius, interposarem un Conflicte 
Col·lectiu. 
 
Des de CCOO, sempre defensem la via de la negociació i, si no hi ha més remei, no li temem a la 
mobilització. I contràriament al que ha comentat CGT, sabem el que signem i ho defensem amb 
contundència i fermesa. Solament aquells que no signen res, són els que no poden defensar-ho. 
 
BBVA ha de saber que reconèixer només a unes quantes persones el nivell 8, no és 
suficient, ja que haurien de ser totes aquelles que reuneixen els requisits exigits en el Conveni 
Col·lectiu. El contrari, seria pensar que el banc creu que pot aplicar arbitràriament els pactes. Per 
tant, exigim a BBVA que rectifiqui i canviï la seva postura. 
 
Us informarem puntualment sobre la resolució de la Comissió d'Interpretació del Conveni i de les  
nostres accions posteriors a dur a terme. 
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CCOO el teu sindicat útil i eficaç. 
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