
L’AVARÍCIA DE BBVA AMB LA SEVA PLANTILLA 

Des de fa més d'un any, bona part de la plantilla de la xarxa d'oficines ha estat rebent ordres i pressions 
tant del Departament de Formació, com de RRHH o dels seus respectius Responsables, perquè 
s'inscrivissin en cursos de formació MiFiD II que havien de realitzar de forma imminent, sense tenir en 
compte si aquesta formació era obligatòria per al desenvolupament de la funció professional que estaven 
exercint. 

Com és lògic, aquestes persones han seguit les instruccions que els han donat, han fet un gran esforç, 
dedicant el seu temps lliure per estudiar, han superat les proves i és ara, bastants mesos més tard, quan 
es descobreix una informació escrita que ha ocultat el Banc, sobre quin curs és l'adequat per a cada 
funció.  

Quines implicacions ha tingut aquesta forma tan caòtica d'actuar? Doncs que a totes les persones que 
hagin aprovat algun curs que el Banc ara no ho consideri necessari, no els apliquen les compensacions 
de l'Acord de Formació MiFiD II. 

Han sorgit tot tipus d'incidències, on queda demostrada la miserable posició del Banc,  negant-se a 
compensar per cada certificació obtinguda, els 4 dies de llicència i els 4 punts DOR, com, per exemple: 

❖ Gestors/es Comercials que els van dir que havien de fer els cursos EIP o EFA, quan només havien 
d'haver fet el CAFI. O que els han obligat a fer EIP i CAFI alhora, i només volen reconèixer la 
certificació obtinguda del CAFI.  

❖ Gestors de Banca Privada que els han obligat a fer l’EFA, quan només havien d'haver fet l’EIP. 
❖ Directors/es als quals han obligat a fer l’EFA, però simplement no els compensen. 
❖ I un llarg exemple de casos, tots en el mateix sentit. 

Davant d’aquest desori, ens hem posat en contacte amb RRLL i ens comuniquen que tots els cursos que 
s'han fet innecessàriament perquè la funció no ho requeria, és perquè l'empleat o empleada 
voluntàriament així ho ha demanat, no perquè el Banc els hagi obligat/induït/aconsellat, i per tant, RRHH 
es manté que NO correspon cap compensació.  

CCOO, pensem que aquesta actuació forma part d'una estratègia de defensa de BBVA, davant el 
Conflicte Col·lectiu presentat per CCOO i amb adhesió de la resta de sindicats, en el qual reclamem la 
categoria mínima de Nivell 8 per a Gestors/es Comercials.  

Des de CCOO, manifestem a totes les persones que rebin o els transmetin verbalment realitzar cursos 
amb acreditació Mifid, que exigeixin per escrit al Dpt. de Formació, que respongui a les següents 
preguntes, abans de la matriculació: 

 Aquesta certificació és necessària per al desenvolupament de les meves funcions? 

 És obligatori fer aquest curs? 

 Si s’aprova, m'aplicaran les compensacions en punts DOR i dies de permís recollits en l'acord? 

En cas d'obtenir alguna resposta negativa a aquestes preguntes, recomanem abstenir-se de la 
matriculació, i posar-se en contacte immediat amb els delegats/es de CCOO. 
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