Febrer 2017

REGISTRE DE LA JORNADA: L’AEB
AEB I LA CECA
RESPONEN A LES NOSTRES PROPOSTES
Aquest dimecres, 22 de febrer, s'han tornat a reunir –per separat- les meses dels Convenis de Banca i
Estalvi, per tractar sobre el registre de la jornada. L’AEB i la CECA han valorat les propostes presentades
per CCOO i d’altres
altres sindicats en els següents termes:
Pel que fa al sistema de registre de la jornada, proposen que s'efectuï diàriament
diàriament per part de cada persona
una “auto declaració” de quantes hores de treball efectiu ha realitzat, encara que, en el supòsit que
d'aquesta declaració resultessin més hores de treball que les corresponents a la jornada ordinària de cada
persona, en cap cas reconeixerien aquest temps com a extra, tret que –prèviament- s'hagi autoritzat per un
superior jeràrquic aquesta
ta prolongació de la jornada (al que els hem respost que això ens sembla absurd a
més d'inviable).
Insisteixen en que la jornada màxima de treball efectiu anual és l'establerta en els respectius convenis (1700
en Banca i 1680 en Estalvi) negant l'evidència que els calendaris laborals per a cadascun dels horaris que
puguin existir (general, singulars, flexibles, etcètera) donen un còmput de jornada
jornada anual inferior.
En cap cas estan disposats a reconèixer que es produeixen excessos sobre la jornada màxima de treball si
no se superen aquestes 1700/1680 hores,
hores i sempre que s'hagi produït aquesta “autorització prèvia” que
abans hem esmentat.
Quant a la informació a la plantilla i a la representació laboral, sí accepten que cada persona tingui accés als
registres que vagi realitzant diàriament –auto declaració- però neguen aquesta informació a la representació
laboral.
Respecta la implementació de bones pràctiques, es mostren disposats a incorporar algunes mesures però
no accepten el grau de concreció i compromís que comporten les propostes que hem fet CCOO.
Amb aquesta actitud per part de la CECA i l’AEB
AEB difícilment podrem aconseguir cap acord, ja que
q amb els
seus postulats,
ats, se'ns nega la possibilitat de que a través de la negociació col·lectiva es pugui posar límit a
les prolongacions sistemàtiques de la jornada pactada que patim en el sector.
El no acord únicament ens deixa el camí del conflicte en els
els seus múltiples vessants (sindical, jurídica i
social) pel que instem a les patronals a que reflexionin i realitzin propostes que permetin acostaments per
trobar l'acord.
La propera reunió està prevista pel dia 8 de març.

Fitxa d’afiliació

PROTECCIÓ DE DADES:
data ............. / ................ / …..........

Nom i cognoms .................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
DNI .…….........…….......................................
............ Telèfon ….....................................................…......... Data naixement ............. / ...............
.....
/ ….............
Adreça ................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................
Població .............................................................................................................................
............................................................................................................................................... Codi postal ..........................................
Empresa/centre de treball .................................................................................................................................................................................................
......................................................................................
Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…....
……………………………………....…........................
Signatura d’afiliació:
Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:

E S
IBAN

NÚMERO D’ENTITAT

OFICINA

DC

COMPTE

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar al meu
u compte els imports corresponents.
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periòdic
Localitat ..................................................................................

Signatura d’ordre de domiciliació:

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la
la directament a Via Laietana, 16-2n
16
– 08003 BARCELONA)

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del
qual és titular la Confederació Sindical de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També
seran incorporades a un fitxer de la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació
corresponent al sector a què pertany l’empresa en
què treballis i que pots comprovar en
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les
teves dades en aquests
aque
fitxers es el manteniment
de la teva relació com a persona afiliada amb les
concretes finalitats establertes en els estatuts. A
més aquestes dades podran servir per enviar-te
enviar
informació sobre les activitats i acords de
col·laboració als que s’arribi amb
am altres entitats.
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la
web de la CS CCOO, 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 “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als
fitxers de la CS CCOO 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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