
 

 

Acord Formació MiFID BBVA 

Un tren que val per dos 
  

CCOO hem sol·licitat en nombroses ocasions l'obertura de negociacions, per plantejar diferents 
propostes i debatre un acord, sobre la formació obligatòria de la plantilla de BBVA. 
 

En data 30 de novembre, BBVA ha convocat la Taula de Relacions Laborals per parlar, per fi, 
d'aquest tema. En ella estaven convocats tots els sindicats amb representació a BBVA. 
 

CCOO hem liderat la negociació de tots els aspectes que considerem que han de reflectir 
l'esforç i treball de la plantilla.  
 

CCOO, UGT i ACB hem firmat l'acord de formació MiFID a BBVA, del qual destaquem: 
 

● 4 dies de lliure disposició per cada certificació aconseguida. 
● 4 punts DOR l'any en què s'acredita la certificació aconseguida, fins un màxim de dues 

convocatòries. 
● El banc reconeix les tardes dels dijous per a accions formatives massives.  
● La retroactivitat d'aquestes compensacions tindrà efecte des de 27 de juny de 2017. 
 

Valorem positivament i considerem que és doblement important aprofitar aquest tren, 
perquè: 
 

Ampliem aquest acord més enllà de la frontera del MiFID-II, 
equiparant totes aquelles formacions que, a futur, compleixin 
amb els criteris d'obligatorietat i certificació similars a les que 
avui ens ocupen. 
  
Hem aconseguit la creació d'una Comissió de Formació, en la 
que podrem debatre i negociar amb BBVA aquells temes en els 
quals, fins ara, la representació legal dels treballadors, era una 
mera espectadora. 
 

Celebrem l'acord que millora les condicions de totes les 
persones implicades en aquest procés de formació. 
 

CCOO estem a la teva disposició per aclarir qualsevol dubte. 
     

Novembre 2017 

Aportem solucions, millorem els teus drets. 
 

Si encara no ho estàs, afilia't a CCOO, el sindicat de les persones. El teu sindicat. 

 

 

 

 

 

 

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 


