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FEM HISTÒRIA, CCOO ACABA AMB
LES PROLONGACIONS DE

JORNADA SENSE COMPENSACIÓ

 

Durant la tarda d'avui dimecres 25 de setembre, CCOO hem
aconseguit un acord amb l'empresa per tal de regular el sistema de
Registre de Jornada a BBVA. L’acord ha estat subscrit també
per ACB i UGT representant en conjunt a un 73% del personal del
Banc.

De totes les fites aconseguides, volem ressaltar les següents:

25-09-2019

Com ja hem explicat en anteriors circulars, l'obligatorietat de tenir un Registre de Jornada per
part de les empreses, i d'aquesta forma eliminar els milions d'hores extres que fan els
treballadors/es sense remunerar o compensar amb temps de descans, té com a origen la
sentència favorable a la demanda que CCOO va elevar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i
a la pressió exercida en estaments governamentals que han derivat en el Reial Decret 8/2019.

CCOO considera positiu el compromís que el banc ha adquirit amb la signatura
d'aquest acord, demostrant la seva intenció de canviar la cultura presentista
instaurada des de fa anys.

Definició clara del que ha de considerar-se temps de treball efectiu, com per

exemple la formació obligatòria, presencial o on-line i l'assistència a reunions fora

de l'horari laboral.

 

Flexibilitat de 15 minuts en l'entrada per a aquells horaris que actualment no

disposen d'ella (continuada i partida de conveni)

 

La consideració d'hora extra a partir del compliment de la jornada diària, amb un

petit marge de quinze minuts, trencant així la pretensió inicial del banc d'establir

com a hora extra, aquella que superi la jornada màxima de conveni.

       

Totes les persones tindran fins a deu minuts diaris de pauses personals retribuïdes.

 

Possibilitat de gaudir les vacances anuals fins al dia 15 de gener de l'any següent.. 

 

Dret a no respondre a cap comunicació una vegada finalitzada la jornada.

 

No s'han d'enviar comunicacions per cap mitjà des de les 19h fins a les

8h de l'endemà.

 

Garantia de desconnexió digital durant les vacances i dies de llicència.

Amb aquest acord també hem aconseguit desenvolupar el dret de la plantilla a la
Desconnexió Digital, de manera que es respectin els temps de descans i la necessària
conciliació de la vida personal, familiar i professional.

El contingut de l'acord suposa un avanç important en el compliment dels horaris
establerts, amb una clara intenció d'eliminar la cultura presentista que fins ara patíem.
Una "cultura" que suposava un greuge cap a les persones que no prolongaven la seva
jornada i atemptaven contra la veritable igualtat de tracte i conciliació.

Pots llegir el text complet d'aquest acord, en el següent enllaç

Estem convençuts que aquesta llarga i intensa negociació, satisfà els interessos de
totes les persones que treballem a BBVA Espanya, fomentant una
relació professional, amb uns horaris més racionals, adaptats al que sempre hauria
d'haver sigut, que CCOO ha reivindicat i pel que ha lluitat durant molts anys.

Les nostres delegades i delegats estaran a la teva disposició per a aclarir els dubtes
que puguis tenir.

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/20190911-Propuesta-CCOO-Registro-Jornada.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/bbva/jornadabbva/html/32322.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/20190925-ACUERDO-BBVA-REGISTRO-DE-JORNADA-DESCONEXION-DIGITAL.pdf

