CGT-SABEI Illes Balears
Secció Sindical BBVA

DISSABTES LLIURES, SÍ
PERÒ NO A QUALSEVOL PREU
Si en una cosa estam d'acord tots els treballadors de banca i els
sindicats és que volem els dissabtes lliures. És una reivindicació històrica. Però
aquí s’acaba la coincidència, si parlam amb 10 empleats et diran deu formes
diferents de compensar els dissabtes.
Hem de tenir present que a BBVA només treballam 12 dissabtes
l’any, per tant per noltros no és un problema tant greu com per a treballadors
d’altres entitats, que treballen 24.
L’acord que han signat al Banco Santander CCOO i UGT pot
semblar d’entrada positiu, però si l’analitzes de prim compte és molt dolent.
- No s’ha guanyat ni una sola hora dins la negociació. (Les empreses
estalvien molts doblers tancant els dissabtes).
- Cap mecanisme de registre i control de les 1.700 hores de jornada
màxima.
- Deixa una bossa de 25 hores a disposició de l’Empresa, això pot
significar, per exemple, acudir a 25 reunions de 1 h. tant si vols com si no.
- Introdueix una clàusula que diu que el personal directiu i comercial (és a
dir, pràcticament tothom) tendrà una jornada flexible segons els interessos de
l’Empresa. Això es diu aviat però pot fotra a l’aire la jornada continuada que
tant d’esforç va costar al seu dia. I legalment, sense possibilitats de denunciar
res perquè està signat. Increïble.
- Ha romput la negociació col·lectiva, ja que aquest es un tema que s’hauria
d’haver tractat en Conveni.
- Sortir a les 3’30h cada dia durant tot l’any (tret dels divendres del juliol i
l’agost) no es cap regal.
Cal evitar precipitacions i no signar un acord que ens hipotequi el futur.
CCOO vol figurar com el sindicat que ha aconseguit els dissabtes lliures a Banca
( i UGT li va darrera ) i això, si no anam vius, ens pot sortir molt car una vegada
més. Els dissabtes que hem aconseguit fins ara els hem pagat a preu d’or en
Convenis on hem perdut moltíssim poder adquisitiu.
Pensau que CCOO i UGT a BBVA estan disposats a firmar qualsevol
barbaritat i vendre, desprès, el producte final com un èxit, basta veure les seves
darreres circulars. Tenen unes ganes boges de firmar i això es molt perillós.
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Volem els dissabtes lliures, rotundament sí, però no a qualsevol preu. Almenys a
SABEI CGT.
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