BBVA NEGA L’ASCENS AL NIVELL 8
A LES GESTORES I GESTORS COMERCIALS
El XXIII Conveni Col·lectiu de Banca (CCB), estableix en l'article 14 que, a partir de l'1 de gener de
2017, el personal amb dedicació a la funció de gestió comercial especialitzada tindrà el nivell
salarial 8, sempre que es compleixin els següents requisits:






5 anys d'antiguitat a l'empresa.
Dedicació exclusiva durant 2 anys continuats, o 2,5 anys discontinus en un període de 3
anys, a funcions comercials, de caràcter directe i relació personalitzada amb clients, que
requereixin especialització.
Objectius individuals de gestió comercial.
Formació específica definida a l'empresa per a aquesta funció. A BBVA es va determinar
que seria l’EFA o equivalent (EIP).

El passat 24 de novembre, CCOOvam enviar un comunicat informant a la nostra afiliació dels
requisits de l'Art.14 del CCB per aconseguir aquest nivell. (Pots veure-ho en la ( llegir Nota de
Requisits ).
Des de gener, CCOO exigim a BBVA l'aplicació d'aquest article a totes aquelles persones que
reunissin els requisits anteriorment citats, i per a això ens hem reunit en diferents ocasions amb
l'empresa per tractar aquest tema. No obstant això, BBVA ha fet mut i a la gàbia, per la qual cosa
CCOO hem dirigit una carta a la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu, per exigir l'esclariment
de la interpretació restrictiva que el banc fa de l'esmentat article ( llegir Carta ).
CCOOexigirem que es compleixin tots els pactes del CCB, de manera que, si la gestió no fos
positiva, interposarem el corresponent conflicte col·lectiu per al reconeixement del nivell. Tenim
a la disposició de les persones que compleixen els requisits, un model de carta que CCOO
gestionarem amb RRLL per deixar constància d'això per escrit.

Aportem solucions, millorem els teus drets.

Juny 2017

Si encara no estàs afiliada/afiliat, afília’t a CCOO, el sindicat de les persones. El teu sindicat.

Fitxa d’afiliació

Data ………..……

Nom i cognoms ...................................................................................................................
DNI .……............................ Telèfon …………………….... Data naixement .......................
Direcció (particular) ............................................................................................................
Població ..........................................................,...................... Codi postal ........................
Clau oficina .................
Domiciliació bancària:

IBAN

Banc/Caixa

Oficina

DC

Compte corrent/llibreta

Correu electrònic ………………………...............…........ Signatura:
(Entrega-la als teus representants de CCOObbvao envia-la escanejada a bbvacat@ccoo.cat)

PROTECCIÓ DE DADES:

Les teves dades seran incorporades a un
fitxer del que és titular la Confederació
Sindical de la Comissió Obrera Nacional
de Catalunya. També seran incorporades
a un fitxer de la Confederació Sindical de
Comissions Obreres i de la Federació
corresponent al sector al que pertany
l’empresa en la que treballis i que pots
comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat
del tractament de les teves dades en
aquests fitxers es el manteniment de la
teva relació com persona afiliada amb les
concretes finalitats establertes en els
estatuts. A més aquestes dades podran
servir per a enviar-te informació sobre
les activitats i acords de col·laboració als
que s’arribi amb altres entitats. Sempre
estaràs informat en www.ccoo.cat, o en
la web de la CSCCOO, dels acords i de les
dades d’aquestes entitats. Pots exercir
els teus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició,
enviant
una
sol·licitud
per
escrit
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI
i indicant “PROTECCIO DE DADES”, al
domicili de la CSCONC, situat en Via
Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al
fitxer de la CSCONC, i al domicili de la
CSCCOO, situat en el carrer Fernández
de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als
fitxers de la CSCCOO i de les
Federacions. Si tens algun dubte pots
enviar
un
correu
electrònic
a
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon
934.812.902
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