
 
 
 

 

 

El SEC inaugura la seva campanya electoral 
 

Sabeu que CCOO no tenim per costum entrar en el joc de desqualificacions amb els altres sindicats, 
però no podem consentir que el SEC enganyi la plantilla com ho ha fet en el seu comunicat del 
passat dia 10, sobre l’Acord BBVA Contigo, on demostra un desconeixement absolut dels acords 
existents a BBVA i dels continguts del Conveni de Banca.  
 

Des de fa temps, CCOO ens vam proposar com objectiu apropar les condicions de les treballadores i 
treballadors del BBVA Contigo a altres col·lectius amb jornada partida existents a BBVA, tot i sabent de 
la dificultat que suposa millorar qualsevol aspecte laboral en un banc acostumat a les mesures 
unilaterals que malauradament li permet la Reforma Laboral. 
 

CCOO hem presentat i defensat propostes viables i coherents, no com el SEC que, a la mateixa Mesa 
Laboral i davant de les representants de Relacions Laborals, reconeixien que les ‘inflaven’ ‘perquè és 
el que sempre es fa...’ creant falses expectatives a la plantilla que han acabat generant frustració. 
 

Pel que correspon als límits. Els contractes que regulen les condicions de la plantilla de BBVA 
Contigo, les vinculen a l’article 25.4 (actual 27.4) del Conveni Col·lectiu de Banca, que els permet 
establir horaris singulars entre empresa i treballador/a (article vigent des de fa més de 50 anys i que 
malgrat la insistència de CCOO, ha estat impossible la seva modificació o eliminació, per l’enroc més 
absolut de l’AEB). 
 

Pel que fa al 5% de les noves jornades, de l’article cinquè de l’Acord de Dissabtes Lliures de 2009, al 
que el SEC fa referència i en el que la CGT també hi posa l’accent en la seva última circular, els volem 
recordar que allà també diu que, de no arribar a cap acord amb la Representació Legal del 
Treballadors, l’adscripció als nous horaris hauria de ser amb personal voluntari o de nova 
contractació, que és justament el que ha fet el Banc fins ara. El banc podia oferir la jornada 
Contigo al 100% de la plantilla, perquè la seva adscripció és VOLUNTÀRIA. Amb l’acord, hem 
limitat que el personal amb funcions Contigo sigui com a màxim el 25% de la plantilla, la 
diferència és important. Si us plau, ja n’hi ha prou de demagògia. 
 

El SEC compara el nostre acord amb els signats en altres entitats, obviant algunes diferències 
importants: A BBVA, no s’obre al públic, hem reduït la jornada anual, hem facilitat la conciliació 
introduint tardes lliures que abans no tenien, hem incrementat la compensació econòmica i garantint 
carrera professional mínima per funcions, quan abans era arbitrària i subjectiva. 
 

Actuacions i comunicats com el del SEC pretenen manipular la plantilla, desqualificant-nos, 
tergiversant la realitat i induint a la crispació. Per a ells, això és només l’inici de la seva campanya 
electoral.  
 

El que és evident és que CCOO, amb aquest acord, hem millorat substancialment les condicions de 
treball de la plantilla del BBVA Contigo.   
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