FUNCIÓ COMERCIAL I NIVELL 8:
Interposem Conflicte Col·lectiu a l’Audiència Nacional
Des de l’entrada en vigor del XXIII Conveni Col·lectiu de Banca, CCOO hem reclamat a BBVA
l’aplicació i reconeixement de la categoria Nivell 8, per a totes aquelles persones amb dedicació
exclusiva a la Funció Comercial.
El Banc ha demostrat durant tot aquest temps, que no estava
disposat a complir amb allò firmat en el propi Conveni. Per aquesta
raó, el dia 8 de juny, vam demanar dictamen a la Comissió Paritària
d’Interpretació del Conveni sobre allò que està establert en el seu
Art. 14.2, tal i com vam explicar el dia 12/06 a tota la plantilla i,
posteriorment en una altra circular amb major informació i més detall
a la nostra afiliació el 23/06.
BBVA es l’únic banc de referència firmant del Conveni, que interpreta
restrictivament aquest punt. Per una banda diu que dóna molt valor a
la Funció Comercial, exigint un altíssim nivell de compromís, de
formació i dedicació; però per altra banda és incapaç de valorar professionalment a aquest
col·lectiu amb la categoria recollida en el Conveni i que si reconeixen a les seves plantilles la
resta d’entitats del sector.
Per delimitar el col·lectiu afectat, CCOO vam elaborar una enquesta entre una àmplia mostra de
persones afectades i, en el seu anàlisi, vam comprovar que el banc tan sols ha reconegut el
Nivell 8 a una mínima part d’aquest col·lectiu, perjudicant a la gran majoria de treballadores i
treballadors de les forces de vendes.
CCOO, com a firmants d’aquest Conveni Col·lectiu i com a sindicat majoritari a BBVA, hem lluitat
pel reconeixement d’aquest dret per la via de la negociació, fins a esgotar-la. Però quan el banc
ens nega allò que està signat i compromès, som els primers en interposar el conflicte
col·lectiu davant l’Audiència Nacional per incompliment d’allò acordat en Conveni, buscant
allò que, en justícia considerem que ens correspon.
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CCOO, el teu sindicat útil i eficaç.
PROTECCIÓ DE DADES:

Fitxa d’afiliació

Data ………..……

Nom i cognoms ...................................................................................................................
DNI .……............................ Telèfon …………………….... Data naixement .......................
Direcció (particular) ............................................................................................................
Població ..........................................................,...................... Codi postal ........................
Domiciliació bancària:

IBAN

Banc/Caixa

Oficina

DC

Compte corrent/llibreta

Correu electrònic ………………………...............…........ Signatura:
(Lliura-la als teus representants de CCOObbvao envia-la escanejada a bbvacat@ccoo.cat)

CCOO serveis bbva
Tel. 93 401 53 33 -bbvacat@ccoo.cat - www.ccoo-servicios.es/bbva/
adherida a la union network international

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

