
 
 
 

 

  

 

BBVA CONTIGO:  
VOLEM UNA MESA DE NEGOCIACIÓ, JA! 

 
En les nostres circulars de febrer i juny, vam fer una proposta al Banc perquè convoqués una Mesa de 
Relacions Laborals, i s'assegués a regular la unilateralitat de les condicions que es donen en el col·lectiu 
de les treballadores i treballadors de BBVA Contigo, a més d'actualitzar les condicions dels col·lectius 
SFP.  
 

A data d'avui, l'empresa rebutja frontalment parlar dels SFP, cosa que lamentem, doncs el Banc perd una 
gran oportunitat de motivar a aquesta part de la plantilla de la xarxa, adequant les seves condicions. 
D'altra banda, tampoc defineix una data per dur a terme una negociació, almenys, del col·lectiu BBVA 
Contigo. 
 

CCOO hem transmès a BBVA, que encara som a temps per convocar aquesta Mesa abans d'agost, i 
negociar un acord que resolgui la problemàtica generada en matèria de jornada i condicions laborals i que, 
entre d’altres, passa per: 

 

 Un nombre de tardes lliures que faciliti la gestió d'assumptes i/o atencions familiars. 
 

 Un complement salarial adequat, que s’actualitzi segons el Conveni Col·lectiu.  
 

 Ampliació de la jornada d’estiu, que generi menor conflictivitat i 
sigui més equilibrada. 

 

 Reconeixement d’un nivell professional mínim que correspongui a 
les diferents funcions que es desenvolupen. 

 

 Festa les tardes dels dies 24, 31 de desembre i 5 de gener, així com 
la tarda del Dimecres Sant o Dijous Sant. 

 

 Establir flexibilitat en l’horari d’entrada i sortida de la jornada de 
matí. 

 

 Realització de la jornada reduïda de la Setmana de Festa Major 
exclusivament al matí. 

 

 L’adscripció voluntària al lloc i el seu lliure desistiment.  
 

 Establiment d’una Comissió de Seguiment de l’acord. 
 

Per tot això, CCOO fem una crida urgent a BBVA perquè obri un procés i doni resposta a aquest 
col·lectiu.  
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