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KARRERA
PROFESIONALAK
Kutxabank-eko I. Hitzarmena martxan jarri zenetik 
urtebete baino gehiago pasa denean, badira zu-
zendari, zuzendariorde eta espezializatuen karrera 
profesionalekin erlazionaturiko zenbait kontzeptu 
kontutan hartu beharrekoak.

Zuzendari/zuzendariordeak
Urtarrilean bulegoetako zuzendari eta zuzendarior-
deen garapen profesionaleko sistema bateratu zela 
urtebete da, eta Kutxabank-eko bulegoen lehe-
nengo klasifikazioa egin zela ere bai.

Zuzendari edo zuzendariordeei dagokien postu 
osagarria izendapenetik urtebete igaro ondoren 
(edo sistema aldaketa dela-eta izendapen berri 
gisa hartu zenean aldaketa hori) hasten da ko-
bratzen.

Txikizkako bulegoen 2015ko sailkapena ez da 
argitaratu oraindik. Hori gertatu arte, aurreko sail-
kapena izango da indarrean. Eguneratzen denean, 
dagozkion osagarriak urtarriletik eguneratuko dira 
(bere taldean kontsolidatu gabe dauden bulegoen 
kasuan bezala, adibidez).

Espezializatuak
Kutxa jatorria duten eta K11 mailaz azpitik dauden 
langileen kasuan, urtarrilean izan zen antzinatasu-
naren likidazioak eta XI-K11 mailararte dagoz-
kien igoerek garapen-mailan aldaketa eragin 
diezaiekete.

Kudeatzaile edo teknikari espezializatu bakoitzari 
dagokion garapen-maila, bere soldataren arabera, 
honako hau izan daiteke:

LAN
AKORDIOAREN
JARRAIPEN 
KOMISIOA
Otsailak 10ean lan-akordioaren ja-
rraipen komisioa izan zen, mu-
gaeguneratuta egon arren, bertan 
jasotzen diren zenbait ordainek inda-
rrean jarraitzen baitute. Hona hemen 
adostutakoa:

1 - Lekualdatutako lankideek desti-
noaren araberako etxebizitza alo-
kairuengatik jasotzen duten la-
guntza urtero KPI-a kontutan hartuz 
eguneratzen da. 2014ko KPI negati-
boa izan denez (% -0,7), laguntza 
murriztu beharko litzateke.

2015ean kontzeptu horrengatik da-
gozkien laguntzei murrizketa hori ez 
ezartzea erabaki da, laguntza hauek 
indarrean dauden bitartean eman 
litezkeen indize honen gorakadetan 
konpentsatzeko aukera gordetzen 
duelarik enpresak.

2 - Lekualdatze hauekin erlazionatuta, 
batzuk alokairuentzako laguntzaren 
ordez kilometraje-laguntza jasotzea 
aukeratu zuten, egunero egiten 
baitzuten desplazamendua. Egoera 
ezberdinak zirela-eta, hauetako la-
guntza batzuk 4 urte baino epe labu-
rragorako zeuden mugatuta, alokai-
ruentzako epea zelarik 4 urteko hau.

Epe guztiak goranzkoan berdintzea 
erabaki da, lekualdatzetik 4 urtean 
zehar jasoko direlarik laguntza 
hauek.

 HAUTESKUNDE
 SINDIKALAK

Kantabria: aurreko prozesuaren ezez-
tatzearen ondoren, azkenean egin dira. 
Bertan, hauteskunde-mahaiak (beste 
b i s ind ikatu par te-har tza i leen 
“aholkuekin”) PK-ko zerrenda balio-
gabetzea adostu zuen, zuzenbidearen 
araberakoa ez zela argudiatuz, beste 
hauteskunde eremu batzuetan horietako 
talderen bati zerrenda “susmagarria” 
onartu zitzaionean. Emaitzak honako 
hauek izan dira: 3 ordezkari CCOO-k eta 
2 ALE-k.

Epaitegietan daude Leon (aukeratua izan 
zen ordezkaria gurea den arren, PK ez 
da deitua izan), Valladolid, Zaragoza eta 
Madrid.
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“aintzinatasunaren likida-
zioak eta kutxakoen denbora-
ren araberako igoerek gara-
pen mailaren aldaketa eragin 
dezakete”

“Ez egotzi gaiztakeriari ergelkeriak 
azaldu dezakeena.”

- Tribulete.

Iritsiko al da egunen batean Kutxa-
bank osorako Enpresa Batzorde 
bakarra edukitzea onartuko duen 
Hauteskunde Legerik?

Kutxabank-en totala 

gaur egun.
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Soldata maila
+

gehikuntza gradualak

Soldata maila
+

gehikuntza gradualak

>= IX Maila
(2015: 43.182,30€)

>= IX Maila
(2015: 43.182,30€)

>= X Maila
(2015: 39.758,88€)

< X Maila
(2015: 39.758,88€)

A Espezializatua

A Espezializatua

B Espezializatua

C Espezializatua

IX. maila azpitik 
dauden espeziali-
zatuen kasuan, 
garapen maila 
egokia esleitzeko 
soldata mailaz 
gain aintzinekota-
suna (“gehikuntza 
gradualak”) ere 
kontutan hartu 
behar da.


