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Salarials de Conveni
 

Els conceptes

1,75%
 

S'incrementen un      
 

Salarials de Conveni
 

Si tens dubtes sobre la nòmina i estàs afiliada o afiliat,  
  

 escriu-nos a:              bbvacat@ccoo.cat
 

 Revisa les taules salarials per aquest any 2018,
clicant aquí.

 

El total consolidat a les taules salarials (2015-2018) serà del 4,5%
 

Últim any de vigència
 
d'un Bon Conveni

 
d'un Bon Conveni

 

Homogeneització de pagues a tot el sector de Banca.
 

Consolidació del tancament dels dissabtes en el marc del Conveni.
 

Fomenta l'ocupació estable, facilitant l'accés a la professió amb
contracte indefinit des del principi.

 

Escurça en dos anys l'ascens de nivell 11 a 10.
 

Amplia les possibilitats d'accedir al Nivell 8 (tot i que hem
demandat al BBVA per no aplicar a tot el col·lectiu de FFVV).

 S'assimilen els drets de les parelles de fet al matrimoni.
 

Normes deontològiques i reconeixement de la professionalitat.
 

Assegurança de vida amb un capital únic assegurat de 10.000€
 

Millorant i homogeneitzant per a tot el sector:
 

Plans d'igualtat amb objectius numèrics i temporals..
 

Millorant i homogeneitzant per a tot el sector:
 

Consolidem conceptes retributius en el Salari Base de Nivell.
 

S'amplia l'edat d'acompanyament de menors fins els 14 anys.
 

Hem garantit els drets sobre tots els conceptes
(retribucions, classificació professional, beneficis socials...)
evitant la seva desaparició per l'aplicació de la Reforma
Laboral.

 

Últim any de vigència
 

Si NO estàs afiliada/afiliat no perdis aquesta oportunitat:

Fes clic aquí o escriu-nos a bbvacat@ccoo.cat

d'un Bon Conveni
 

d'un Bon Conveni
 

En temps de crítica fàcil i tant donats a la demagògia -que
oculten falta de propostes i continguts-, CCOO vam
assumir la responsabilitat i vam tirar endavant un Conveni
sense el qual s'haguessin vist seriosament amenaçades el
conjunt de condicions laborals del nostre sector.

  
CCOO continuarems ferms, lluitant per un proper Conveni
Sectorial, enfrontant-nos a l'AEB, que tornarà a la càrrega
contra els nostres drets.

  

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/conveni_banca_XXIII_cat.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/20170119_taules_salarials_BBVA_2017.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/20180116_taules_salarials_bbva_2018.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/conveni_banca_XXIII_cat.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/pagweb/2572.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/conveni_banca_XXIII_cat.pdf

