
Període hàbil: de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de gener de 2023.

Dies de vacances: 25 + 1 (en funció dels dies d'estiu i hivern).
(Addicionalment, 5 dies per a la plantilla de Canàries, si correspon). 
Períodes de fraccionament: 4 (l'últim de comú acord amb l'empresa). 

És imprescindible emplenar el quadre de vacances, per a evitar problemes en
el registre de jornada.

Les vacances es poden sol·licitar en qualsevol de les dates compreses dins del
període hàbil de gaudi, sempre que quedin cobertes les necessitats de servei
(igual que en el període estival). Si et deneguen algun període, han d'indicar-te
el motiu (que ha de respondre a necessitats certes).

     Aclariment sobre els quadres de vacances i en quin àmbit es confeccionen 

Art.30.5 XXIV CCB "Els quadres de vacances hauran de confeccionar-se per cada
Dependència...almenys amb dos mesos d'antelació a la data de gaudi." A més, "Per
Dependència s'entén en el present apartat tant una Oficina Bancària com qualsevol de les
seccions en què està organitzada l'empresa"(dins de la pròpia oficina).

Tancament d'oficines a l'agost: encara que la teva oficina tanqui el mes
d'agost, tu no tens obligació de gaudir les teves vacances durant aquest
mateix mes.

En l'última reunió de la Comissió d'Apartaments i Bo, es va acordar mantenir, a
causa de la Pandèmia, el Bo com a única opció elegible per a enguany.

Atenent el plantejament que CCOO hem defensat, per al període 2023-2024, el
programa preveurà tenir l'opció d'Apartaments.

El procés de sol·licituds serà, com sempre, durant el mes de març. Informarem
puntualment de les seves dates i procediment.
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CCOO el teu Sindicat, CCOO la teva opció, CCOO sempre del teu costat 
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Si tens qualsevol dubte, acudeix al teu delegat o delegada de CCOO. ACTUAR
es essencial

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/

