
BBVA ATÉN PETICIONS DE CCOO, PERÒ...ES QUEDA CURT
 I NO ARRIBA AL QUE LA PLANTILLA MEREIXEM

INCREMENT D'APORTACIONS AL PLA D'OCUPACIÓ.  BBVA pujarà l'aportació al PPO de 540,91 a
800€. Aquesta mesura, encara que positiva perquè afectarà a gairebé el 90% de la plantilla a
BBVA que mantenia les seves aportacions congelades des de feia dècades, contínua deixant a
BBVA a la cua de les aportacions de PPE en les grans Entitats del sector. Aquest ha de ser un
primer pas, i instem l'empresa a obrir una negociació en matèria de previsió social.

A més, i com a complement, s'ofereix la possibilitat d'adherir-se a la pòlissa "Ahora es Futuro",
en la qual el banc contribuirà en el mateix percentatge que l'aportació realitzada per la persona
treballadora.

MILLORA SALARIAL: el banc aplicarà, com no podia ser d'una altra manera, un increment salarial
en taules del 4,5%. En aquest cas, valorem que BBVA hagi atès, almenys parcialment, les nostres
peticions i que NO apliqui la clàusula de compensació i absorció en la seva integritat.

Es garanteix un increment mínim de 1000€ anuals per a tota la plantilla de BBVA. L'aplicació
d'aquest mínim beneficiarà especialment a les persones que perceben un menor salari i a aquelles
amb complements voluntaris més petits.

Aquestes mesures, si bé són positives, ens semblen insuficients. En un entorn extraordinari, les
mesures haurien d'haver estat extraordinàries.

Préstec social Habitatge: es permet la seva cancel·lació i l'obertura d'un préstec comercial
empleat a tipus fix (Euríbor 12 mesos + 0.25), podent ampliar import i/o termini fins a 30 anys.
Préstec Comercial Empleat (actual Eur + 0,40): permet novació del mateix i canvi a tipus fix a
l'Euríbor 12 mesos + 0.25.
Es tracta d'una mesura transitòria vigent, en principi, fins al 31-12-2023.

OFERTA DE PRÉSTECS A TIPUS FIX. Tot i que el banc ha mantingut una posició  reàcia a abordar
aquest tema, finalment hem aconseguit que llanci la següent oferta per a la plantilla:

1 de Desembre 2022

Encara que BBVA hagi acceptat parcialment les nostres peticions de millora del poder adquisitiu de la
plantilla, aspecte que valorem positivament, lamentem profundament que s'hagi quedat a mig fer i no hagi
estat capaç de complir plenament amb la seva suposada "Passió per les Persones".

Per això, els emplacem a continuar millorant els aspectes citats a més d'altres compensacions com
l'ACTUALITZACIÓ DEL QUILOMETRATGE, DIETES, AJUDA ALIMENTÀRIA, ETC.

Davant la pressió contínua exercida per CCOO, BBVA ha recollit en gran part les reivindicacions plasmades en
la nostra circular 50 Mesures per a la Millora del Clima Laboral, i ha comunicat les següents millores per a
les empleades i empleats del banc.

CCOO HEM ACONSEGUIT:

Avanzando Contigo,AVANÇANT AMB TU, el Poder de Canviar-ho totAvançant amb tu,

ACTUAR
es esencial

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/20221110-50-mesures-CAT.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/20200401-afiliacion-A4.pdf
https://actuaresesencial.ccoo.es/
https://actuaresesencial.ccoo.es/

