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El Tribunal Suprem ens dóna la raó:

CCOO serveis bbva secció sindical

18-06-2019

El Nivell 8 ha de jutjar-se com a Conflicte Col·lectiu 
a l’Audiència Nacional.

 

Com recordareu, davant la negativa de BBVA a reconèixer els drets del
personal que exerceix de Gestor Comercial, CCOO vam presentar demanda
sobre conflicte col·lectiu, perquè es declarés que al personal que exerceix
aquesta funció -i sempre que es compleixin la resta dels requisits fixats en
l’art.14.2.4 del CCB-  els correspon ostentar com a mínim el Nivell salarial 8.

CCOO sempre opta per la negociació
abans que el conflicte en els jutjats. 
Però hi ha casos com aquest, en el qual
el BBVA està tancat a qualsevol raó,
per la qual cosa hem d'usar totes les
eines en el nostre poder, perquè es
compleixi amb els pactes.

En data 9 d’abril de 2018, l’Audiència Nacional decideix que el procediment és
inadequat i no es pronuncia sobre aquest tema. Immediatament, acudim al
Tribunal Suprem, perque no estem d'acord amb el dictamen de l'Audiència.

19-11-2019

CCOO vam estar treballant des de mitjans de 2017, perquè el banc raonés
sobre la seva posició il·lògica, però com molts casos en aquell moment, no va
haver-hi manera que atenguessin el que l'evidència demostra, i és que totes i
tots els Gestors Comercials són personal especialitzat, com ja explicàvem en
aquesta i 

Per això, vam ser el primer sindicat a
presentar demanda de Conflicte
Col·lectiu a l'Audiència Nacional, com
ja us vam explicar en la nostra circular
de 12 de gener  de 2018..

aquesta altra circular.

Just un any i mig més tard, el 9 de novembre de 2019 el Tribunal Suprem ens
dóna la raó i retorna a l'Audiència Nacional, el pes de la decisió. És ella la que
ha de dictar sentència sobre aquest tema, ja que aquest és un cas Col·lectiu i
no individual de cada treballador o treballadora de BBVA. 
 

Tornem per tant a la casella de sortida, l'Audiència Nacional, on esperem que
donin la raó a totes i tots els Gestors Comercials de BBVA, perquè obligui el
banc a atorgar-los el nivell 8, que és el que justament els correspon.

El SEC se n’haurà d’adonar que no estan sols
en el món de la defensa dels drets laborals.
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