21 JUNY 2022

SEC,SINDICALISME DE POSTUREIG
Volem donar les gràcies al SEC per… RES, perquè, com bé diuen a la seva circular del passat 17 de
juny, no han posat la seva signatura en absolutament cap dels Acords negociats en els darrers
anys, i en portem uns quants! Encara que mai ha estat el nostre estil, està clar que els sindicats del NO
estan de campanya electoral, i aquesta vegada

la difusió de mentides.

CCOO no aguantarem aquesta difamació gratuïta ni

Contestant al seu escrit, afirmem:

Davant l'acusació 1: Culpables de signar al 2018 l'Acord Contigo. Sí, ho som, i amb
aquest acord vam aconseguir duplicar la seva compensació económica, establir un
límit de tardes anuals, un horari regulat més alineat amb la conciliació familiar amb
jornada d'estiu continuada els mesos de juliol i agost, lliurança de 4 tardes vigilia de
festius molt significatius

i una carrera professional

·

per a les persones d'aquest col lectiu.

Clarament aquí la balança es va inclinar a favor de la plantilla, PERÒ NO VAN SIGNAR.

Acusació 2: Culpables de signar l'Acord de condicions de l'Acomiadament Col·lectiu. Sí, també ho
som, lluitant des del primer minut pel manteniment dels llocs de treball i per unes condicions
econòmiques disruptives en el sector financer que han propiciat pràcticament un 100% de sortides
voluntàries. Ja hem desmentit moltes vegades les falsedats escampades pels sindicats que NO VAN
SIGNAR però que curiosament molts dels seus representants SÍ QUE ES VAN ACOLLIR a aquest
Acord. Que cadascú jutgi la credibilitat que es desprèn d'aquestes accions.
Acusació 3: Culpables de signar l'Acord CSE. Sí, som culpables d'ampliar les tardes lliures, establir
el teletreball com un dret de les persones treballadores, de donar caràcter d'extraordinari a
treballar festius i setmanes de festa major amb compensacions extres per a aquests casos i de
formalitzar una carrera professional per a tot el col·lectiu. Perquè igual que va ocórrer amb el
Contigo, les Unitats CSE ja existien i cap sindicat havia fet res efectiu, excepte CCOO que vam
interposar denúncia davant Inspecció de Treball.

només recordar al SEC que el càlcul de les tardes NO ÉS INTERPRETABLE, només cal
llegir-se l'Acord i tenir una mica de memòria per a recordar com es va negociar (perquè encara que no
Finalment,

van signar, sí que van estar presents a la Mesa).

Després de tot això,
treballadores

de

CCOO

BBVA

ens

ens preguntem:
ha

d'impedir

haver aconseguit millors condicions laborals per a les persones

treballar

per

a

continuar

millorant?

Per

descomptat

que

no,

ho

continuem fent cada dia (nosaltres sí), per a avançar i millorar.

Darrere de cadascuna de les circulars de CCOO hi ha propostes que prèviament hem elevat i
lluitat als més alts nivells de direcció. O potser algú creu, a hores d'ara, que els moviments de
l'empresa són d'iniciativa pròpia?

CCOO proposem als altres sindicats de BBVA que centrin els seus esforços i circulars a aconseguir
millores per a les treballadores i treballadors d'aquesta empresa i deixin la crispació per a altres espais que
res tenen a veure amb el treball sindical.

ACTUAR
es essencial
CCOO, l'ÚNIC Sindicat que SÍ defensa els teus drets

