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EL TS DONA LA RAÓ A CCOO:  
CONDEMNA A BBVA PER L’ABSORCIÓ DEL 

COMPLEMENT CX 
 

El passat 17 de novembre, vam rebre la sentència del Tribunal Suprem, confirmant la sentència de 
l’Audiència Nacional de 24/05/16, en la que donava la raó a CCOO sobre l’absorció indeguda del 
Complement CX, en aplicació de l’Acord d’Homologació de l’ERO 2015 CX-BBVA.  
 

Aquesta sentència tanca la via judicial i obliga a BBVA a pagar, amb efectes des de gener de 
2016, als treballadors i treballadores que en aquell any van percebre un Complement CX 
inferior al que percebien a 31 de desembre de 2015. 
 

El TS ha desestimat el recurs presentat pel banc, que pretenia 
reescriure i reinterpretar l’Acord d’Homologació, i en la seva 
sentència  els magistrats qualifiquen  l’actuació de BBVA de no 
tenir “cap fonament legal ni convencional”. 
 

Des de que al febrer de 2016 vam detectar aquesta situació, 
CCOO sempre va defensar la resolució a través del diàleg, però 
no hi va haver manera. Finalment, gairebé dos anys després, 
aquesta sentència és una més que posa en evidència un model 
d’actuació de BBVA basat en la unilateralitat, que no valora la 
negociació col·lectiva, que sembra conflictes on no n’hi hauria 
d’haver, tensant la corda fins a arribar a la judicialització, i on 
finalment els seus absurds arguments s’estavellen contra el mur 
de la llei.  
 

La victòria ha estat possible gràcies al coratge i recolzament de les afiliades i afiliats que, vencent 
aquells temors que el banc sempre intenta inocular per a que ens deixem aixafar els nostres drets, 
no van dubtar en cap moment en posar-se a disposició de la Secció Sindical de CCOO, aportant 
els seus casos particulars per que aquesta reclamació fos possible. Ells van fer el camí que ens 
ensenya que David sempre venç a Goliat, quan està unit i ferm en la defensa dels seus drets.  
 

Ara més que mai es demostra que és necessària la intervenció del teu Sindicat. Tot el que tenim 
ho hem aconseguit lluitant per a les treballadores i treballadors amb la força que ens dona la 
nostra afiliació. 
 

                  Novembre de 2017 
 

PER DEFENSAR ELS TEUS DRETS NO POTS QUEDAR-TE’N FORA, AFILIA’T JA! 

Fitxa d’afiliació     Data ………..…… 

Nom i cognoms ................................................................................................................... 

DNI .……............................ Telèfon …………………….... Data naixement ....................... 

Direcció (particular) ............................................................................................................ 

Població ..........................................................,...................... Codi postal ........................ 

Clau oficina ................. 

Domiciliació bancària:   

                            

IBAN                 Banc/Caixa      Oficina         DC         Compte corrent/llibreta 

Correu electrònic ………………………...............…........ Signatura: 

(Entrega-la als teus representants de CCOO bbva o envia-la escanejada a bbvacat@ccoo.cat) 

PROTECCIÓ DE DADES:  

Les teves dades seran incorporades a un 
fitxer del que és titular la Confederació 
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya. També seran incorporades a un 
fitxer de la Confederació Sindical de 
Comissions Obreres i de la Federació 
corresponent al sector al que pertany 
l’empresa en la que treballis i que pots 
comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat del 
tractament de les teves dades en aquests 
fitxers es el manteniment de la teva relació 
com persona afiliada amb les concretes 
finalitats establertes en els estatuts. A més 
aquestes dades podran servir per a enviar-te 
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi amb altres 
entitats. Sempre estaràs informat en 
www.ccoo.cat, o en la web de la CSCCOO, 
dels acords i de les dades d’aquestes 
entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, 
d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIO DE DADES”, al 
domicili de la CSCONC, situat en Via 
Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al fitxer 
de la CSCONC, i al domicili de la CSCCOO, 
situat en el carrer Fernández de la Hoz, 12, 
28010 Madrid, per als fitxers de la CSCCOO i 
de les Federacions. Si tens algun dubte pots 
enviar un correu electrònic a lopd@ccoo.cat o 
trucar al telèfon 934.812.902 
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