
El Conveni
i la

Representativitat

T'expliquem
en 4 simples passos

Els teus Drets Laborals són

com un habitatge i es

composen de:

L'Estatut dels

Treballadors:

Són els plànols i els
fonaments dels teus
drets

El Conveni 

Col·lectiu de

Banca

És l'estructura de la
casa, la solidesa de les
teves garanties
laborals

Els Acords

d'Empresa a

BBVA

És la part de l'interiorisme.
Aporta major benefici,
confort i benestar

#1
a tuPerquè t'interessa

CCOO fa propostes legislatives

per a la seva millora

CCOO en som clau
fonamental.

CCOO construïm

aquesta realitat

Ocupació

Salut i

Seguretat

Horaris

Jornada

Vacances

Llicències

Tot el que el Conveni fa per tu
#2

Beneficis

Socials

Igualtat

Salari (sòlid)

Classificació

Professional

Deontologia

Retribucions

Mobilitat

Previsió Social

Formació

Salari Gasós

Salari Líquid

Salari Sòlid

DOR: Espectacular com un

cel de primavera... però a la

primera bufada desapareix (i

es converteix en un malson).

CVP: Quan te l'ofereixen és

un caramel irresistible, però

està basat en el Principi

d'Arquimedes (maleïda la

gràcia).
  

Conveni Col·lectiu de Banca +

Acords d'Empresa: Aquest és

l'únic que no et poden prendre.

Té rang de llei. (Dóna-li el

valor que correspon)

Perquè el Salari (sòlid)
és tan important

per a tu

Gràcies al Conveni Col·lectiu de Banca
hem revalorat el Salari respecte a l'IPC

#3

Els convenis subscrits per CCOO

han mantingut intacta la seva

estructura i han evitat els aspectes

més restrictius de la Reforma

Laboral.
  

Malgrat els 10 anys de crisi

econòmica, gràcies als Convenis de

Banca, hem aconseguit mantenir el

nostre poder adquisitiu: 20,57%

d'increment salarial, superior al

19,26% d'IPC del mateix període.

I perquè els 'altres salaris' són un risc

La Representativitat és clau

Per a fer-ho

Seguir avançant en la construcció

de drets i en la defensa de les

teves condicions laborals

Representació a la Mesa de
Conveni

CCOO (62.94%) UGT (30.59%)

CIG (2.94%) ELA (2.21%) LAB (1.32%)

A BBVA

CCOO (43.16%) UGT (17.63%) CGT (17.17%) ACB (15.96%) CIG (2.28%)

ELA (2.13%) LAB (0.91%) OTROS (0.76%)

Assegura els teus Drets

Laborals amb CCOO

#4

Triar CCOO per a
depèn de tu

Una organització que compta amb el suport de milers d'empleades i

empleats en el sector, ofereix fortalesa, professionalitat i garantia a les

meses de negociació de BBVA i de Conveni.

Volem continuar sent la teva veu

#ÉsElMoment

VOTA


