
El passat 24 d'abril vam enviar una comunicació a Relacions Laborals, instant a l'inici de les
negociacions per a l'actualizació del Pla d'Igualtat i l'obertura d'una Mesa per a la regulació del
Registre de Jornada.
 
Pel que es refereix al Pla d'Igualtat, complim amb el compromís electoral i demanem al banc que
en prova de bona fe, s'afegeixin els 5 dies de permís del pla actual, a la finalització del nou
període de baixa per paternitat de 8 setmanes.
Així mateix, davant l'obligatorietat imminent  d'un Registre de Jornada -reclamat insistentement per
CCOO-, també els urgim a l'obertura d'una Mesa de Relacions Laborals per arribar a un acord en
aquesta matèria, que garanteixi la eficàcia del sistema que s'implanti.
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CCOO DEFENSA ELS TEUS DRETS I MILLORA LES TEVES CONDICIONS LABORALS.
AFILIA'T!

Felicitem a aquelles persones que gràcies a l'acord de condicions laborals BBVA Contigo, signat
fa 6 mesos per CCOO, han vist com en la nòmina d'abril, surt reflectida la seva promoció a nivell 6 o
8, d'acord a les funcions que desenvolupen. 
 
És sorprenent que després de tants mesos, encara estigui pendent l'adequació de les retribucions de
les persones d'aquestes Unitats amb reducció de jornada. Aquest és un recàlcul necessari, per la
disminució de jornada màxima anual per la firma de l'acord. CCOO hem exigit a Relacions Laborals
la seva aplicació.

READMISSIÓ PER UN ACOMIADAMENT NUL:
DEFENSAR ELS TEUS DRETS COMPENSA.

Els Serveis Jurídics de CCOO han aconseguit que el Tribunal Superior de Justícia de Castilla La
Mancha reconegui la improcedència d'un acomiadament, decretant la seva nul·litat i obligant a
BBVA a la readmissió de la persona acomiadada a la DT Centro.
 
La justícia es posiciona de la banda de les treballadores i treballadors i de CCOO. El Banc ha
de reflexionar sobre la seva actitud irresponsable en la gestió de les persones, en casos com
aquest. 

ACORD CONTIGO: ENHORABONA A TOTES LES PERSONES
QUE PROMOCIONARAN A PARTIR D'AQUEST MES D'ABRIL

PLA D'IGUALTAT I REGISTRE DE JORNADA:


