
A CCOO, portem anys lluitant, perquè les empreses no siguin impunes al triple
frau dels milions d'hores extra en el sector financer: 
No es retribueix en  a qui les fa 
No es cotitze n  a la Seguretat Social ni tributen a  la  Hisenda  Pública 
No es generen els llocs de treball necessaris.

Antecedents:

CCOO continuarà combatent el frau massiu que suposen les
prolongacions de jornada no abonades ni compensades a

BBVA i en el sector. La lluita continua.

Control de Jornada
BBVA ni consensua ni actua.

L'Audiència Nacional dóna la raó el 4 de desembre de 2015 als treballadors i treballadores,
reconeixent la necessitat del control horari. A l'any 2016 obrim taula de negociació a BBVA a fi de
regular el sistema a implementar, no obstant això, el Tribunal Suprem, va eximir el març de 2017 a
les empreses de  l'obligació de mantenir un  Control de Jornada, donant fi així al procés negociador
que havíem iniciat.

 Per la via judicial,  acudim al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, amb el suport de la
part fiscal. Estem a l'espera de sentència del judici celebrat el 12 de novembre de 2018.

CCOO no es rendeix i continuem la nostra lluita:

Malgrat la insistència de CCOO, BBVA no ha volgut reunir-se amb la RLT per a arribar a un acord
sobre aquesta matèria. Lamentem profundament aquesta posició, ja que el sistema que el banc
implementi

Per la via legislativa, al 2017 presentem al Congrés la nostra proposta, que contemplava, a més del
registre de prolongacions de jornada, la flexibilitat en l'entrada i sortida per a cobrir imprevistos. El
resultat ha estat el Reial decret 8/2019, que obliga les empreses a implementar un control des del
dia 12 de Maig, però per a CCOO és clarament insuficient, al no obligar a les empreses a la
negociació amb la Representació Sindical.

A dia d'avui

Avui dia 13 de maig, BBVA no ha implementat cap sistema de control de jornada i per tant, està
incomplint la llei de forma premeditada. CCOO prendrem les mesures necessàries perquè es
compleixi el Reial Decret Llei.

no comptarà amb la garantia de CCOO.


