
 

 

    

                        

 

          
 

10 d’Octubre 2014 
 

ENS AGRADA LA LLETRA (REDACTAT) PERÒ NO LA MÚSICA (XIFRES I TERMINIS) 
 

 
En la reunió d’avui creiem que s’ha donat un `primer pas, entenem que crucial, per a una solució 
raonablement satisfactòria (els bons pactes mai deixen satisfetes plenament a les dues parts, sinó 
tindria un altre nom) al problema que ens ocupa. 
L’Empresa en ha facilitat un esquema previ, que evidentment reproduïm fidelment aquí mateix.  
Això serà el primer. El segon serà analitzar exhaustivament amb els nostres advocats i assessors la 
viabilitat jurídica del mateix. Però primer vosaltres, els afectats. 
El redactat que reproduïm literalment, és el següent: 
 
Monetarització/Conveni Col·lectiu 
 

� Fusió de conceptes abans del trasllat, amb efectes 16 de novembre 2014. 
� Canvi de conveni d’aplicació a partir d’aquell moment, que serà el de Contact Center. 

 
Retribució Fixa 
 

� Suma de l’actual retribució fixa, més el cost de l’assegurança de vida, l’aportació anual al 
Pla de Pensions, la quantia del Val dinar cobrat a BS, Economat, l’Ajuda escolar i la Cistella 
de Nadal. 

� Requereix un acord d’eficàcia general, no serveix un d’adhesió voluntària. 
� BS, assumeix els préstecs actuals en les mateixes condicions, durant l’estància a Lindorff i 

les condicions del compte corrent. 
 

Proposta de Negociació 
 

� Estància a Lindorff, un mínim de 12 meses, de 15/11/14 a 15/11/15, el període d’estància 
a Lindorff serà computat a efectes d’antiguitat a BS. 

� Renuncia al Dret de retorn, durant el període 15/11/14 a 15/02/15 (tres mesos) l’empleat 
que renunciï a retornar a BS i per tant es quedi treballant a Lindorff, serà compensat per 
BS, con 15 dies x any, con un màxim de 6 mesos i un mínim de 3 mesos (el pagament el 
realitzarà BS, la quantitat serà bruta). 

� Exercici del Dret de retorn, durant el període 16/11/15 a 15/02/16 l’empleat sol·licita el 
retorno. 

� Retorn, BS haurà de retornar a l’empleat dins del període comprès de 16/02/16 al  
31 /12/16: 

� BS retorna i adequa el salari de l’empleat al lloc a desenvolupar. 
� BS no té lloc i comunica a l’empleat que no se li retornarà (BS indemnitza amb la 

indemnització legal, acomiadament improcedent). 
� Garanties, durant el període d’estada a Lindorff, BS indemnitzarà amb 10 dies per any 

addicional al que faci Lindorff, en els acomiadament que nos siguin procedents (aquest 
pagament el farà BS, la quantitat serà bruta). 

 
El document, com ja us hem dit, ha de ser analitzat, però en una primera impressió, pràcticament 
sobre el terreny opinem què: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la  nostra pàgina web: 
www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

 



 
 
 
 
 

� Estem d’acord en l’esquema i en que ha de ser d’eficàcia general. 

� Hem de solucionar també l’horari i les vacances. 

� Hem d’ampliar el termini per a demanar préstecs mentre el treballador tingui dret al 
retorn i mantenir les condicions en compte. 

� Els dies d’indemnització per any treballat s’han de millorar molt. 

� S’haurien d’escurçar tots els terminis. 

� S’hauria d’acordar què passa amb els treballadors que no vulguin passar a Lindorff o que 
Lindorff prevegi que no necessita. 

� El retorn a BS ha de ser en les mateixes condicions amb les que van marxar (CCB, salari, 
trasllats a 25 km., etc.) 

La pròxima reunió serà el divendres 17. Us seguirem informant en compliment del nostre 
compromís amb tots vosaltres. 

 

 

 

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE!!! 
 

Correu electrònic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 


