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REGISTRE DE JORNADA

DECAUEN MILERS D'HORES PER
ABSÈNCIA DE RESPOSTA

Hem exigit al Banc que recordi als
responsables, que autoritzar o denegar les
hores sol·licitades és un deure laboral.

ELS EXCESSOS DE JORNADA REGISTRATS HAN DE
SER, D'INICI, PER MOTIUS LABORALS
Els excessos de jornada són normalment
prolongacions del temps de treball, no són per
'Motius Personals'.

INCIDÈNCIES EN EL REGISTRE DE JORNADA

Hem manifestat al Banc la necessitat d'establir un
canal especialitzat de resolució d'incidències
diverses per al seu tractament i solució immediata.

FESTES MAJORS
Nou caos en l'aplicació de jornades reduïdes de
Festes Majors. La solució proposada per alguns
Departaments no pot ser la de falsejar dades.

LIQUIDACIÓ EXCESSOS I DEFECTES DE
JORNADA A 31 DE MARÇ

La finalització del període de compensació d'hores
en 2020 va generar múltiples incidències i
despropòsits, tant en excessos de jornada que no es
van compensar amb temps lliure com a defectes de
jornada que, en la seva majoria, van anar per
incidències d'enregistrament. 
És un dret i un deure laboral complir i registrar la
jornada.

REUNIONS FORA DE LA JORNADA LABORAL

Es continuen convocant reunions del treball diari,
disfressades 'd'invitacions' quan estan incloses en el
model de Direcció. Ho hem denunciat al Banc i es
comprometen a rectificar aquests comportaments.

COMISSIONS DE SEGUIMENT DE REGISTRE DE JORNADA I CONTIGO
NEGOCI HA DE COMPLIR ELS ACORDS COL·LECTIUS

Ahir es van celebrar les Comissions de Seguiment dels Acords de Registre de Jornada i CONTIGO i
CSE. Les propostes més destacades plantejades per CCOO, han estat:

CCOO, el sindicat Expert en Sindicalisme.

Si l'empresa no dóna un toc d'atenció a Negoci perquè compleixin els Acords, ens veurem
abocats al conflicte.

Per a ampliar informació, posa't en contacte amb la teva delegada o delegat de CCOO.

CONTIGO - CSE

PROJECTE PILOT CONVERGÈNCIA GESTORS
CONTIGO A GESTORS GLOBALS CSE
Detectem múltiples incidències en la seva posada
en marxa:

S'està oferint de manera obligatòria, quan és
una opció voluntària.
Discrepàncies en les compensacions ofertes.

Exigim informació sobre el projecte i les seves
implicacions en cas d'implantació definitiva.

INCOMPLIMENTS FLEXIBILITAT HORÀRIA
Les reunions han de ser en la jornada pactada en
l'Acord, respectant la flexibilitat, que és un dret de
la persona treballadora.

HORARIS DINARS (Contigo-CSE)

Els diferents centres de treball no ofereixen espais i
recursos suficients destinats al menjar. Hi ha un
dèficit d'infraestructura i s'estan establint torns
contravenint l'horari pactat en l'Acord. Hem exigit
una solució immediata.

TELETREBALL PERSONAL CONTIGO

Proposem l'aplicació del Teletreball en
les Unitats Contigo, tal com s'ha pactat
per al CSE.

UNITATS CSE

No és de rebut haver de demanar permís per a
anar al servei.
Han d'utilitzar-se mètodes objectius en la
distribució d'enregistrament d'operacions. 
Increment urgent del temps entre trucades.

La primera Comissió de Seguiment CSE es
convocarà a principis de novembre. Esperem que
l'Empresa doni resposta als temes plantejats.

Avui s'ha constituït la Comissió de Seguiment del
CSE i hem avançat alguns dels temes inexcusables
de la primera convocatòria:

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/20200401-cat-afiliacio.pdf
https://actuaresesencial.ccoo.es/ca/inicio-catala/
https://actuaresesencial.ccoo.es/ca/inicio-catala/

