
O Convenio
e a

Representatividade

Contámosche
en 4 simples pasos

Os teus Dereitos Laborais

son como unha vivenda e

compóñense de:
  

O Estatuto dos

Traballadores:
  

Son os planos e os
cimentos dos teus
dereitos

  

O Convenio

Colectivo de

Banca

É a estrutura da casa,
a solidez das túas
garantías laborais

  

Os Acordos de

Empresa en BBVA

É a parte do
interiorismo.

 Achega maior beneficio,
confort e benestar

#1
a tiPorqué che interesa

CCOO fai propostas

lexislativas para a súa mellora
 

 

CCOO somos clave
 e fundamental niso.

En CCOO construímos

esta realidade
 

 

Ocupación

A túa Saúde e

Seguridade 

Horarios

Xornada

Vacacións

Licencias

Todo o que o Convenio fai por ti
#2

Beneficios

Sociais

Igualdade

Salario (sólido)

Clasificación

Profesional

Deontoloxía

Retribucións

Mobilidade

Previsión  Social

Formación

Salario Gaseoso

Salario Líquido

Salario Sólido

DOR: Espectacular como un

ceo de primavera... pero ao

primeiro sopro de vento

desaparece (e convértese

nun pesadelo).
  

CVP: Cando cho ofrecen é

un caramelo irresistible, pero

está baseado no Principio de

Arquímedes (maldita a

graza).
  

Convenio Colectivo de

Banca + Acordos de

Empresa: Este é o único que

non che poden quitar. Ten

rango de lei. (Dalle o valor

que corresponde)

Porqué o Salario (sólido)
é tan importante

para ti

Grazas ao Convenio Colectivo de Banca
revalorizamos o Salario respecto ao IPC

#3

Os convenios subscritos por CCOO

mantiveron intacta a súa estrutura e

evitaron os aspectos mais restritivos

da Reforma Laboral.

 

A pesar dos 10 anos de crises

económica, grazas aos Convenios

de Banca, logramos manter o noso

poder adquisitivo: 20,57% de

incremento salarial, superior ao 19,

26% de IPC do mesmo período.

E porqué os 'outros salarios' son un risco

A Representatividade é clave

Para iso

Seguir avanzando na

construcción de dereitos e

defensa das túas condicións

laborais
  

Representación na Mesa de
Convenio

CCOO (62.94%) UGT (30.59%)

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

En 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%)

Asegura os teus Dereitos

Laborais con CCOO

#4

Elixir a CCOO para
depende de ti

Unha organización que conta co respaldo de miles de empregadas e

empregados no sector, ofrece fortaleza, profesionalidade e garantía

nas mesas de negociación de BBVA e de Convenio.

Queremos continuar sendo a túa voz

#ÉoMomento

VOTA


