
 

 

 

 

 

CONVENII COL·LECTIU DE BANCA 
 

Sembla que va ser ahir quan es va signar el darrer Conveni Col·lectiu de Banca, el 22 d’una sèrie que va 
arrencar l’any 1959. Pocs empleats en actiu havien nascut. I si bé s’ha de reconèixer que va ser un instrument 
molt important per al Sector Financer, ara ho diuen així, no és menys cert que no és que estigui madur, no, és 
que necessita una reforma integral que el situï al Segle XXI, que per si alguns no ho saben va començar ja fa 
anys. Al 2000 o 2001, que hi ha opinions per a tot.  
 
Però primer i com és preceptiu i saludable, una mica d’autocrítica, tan poc freqüent en aquests temps que 
corren. La nostra Federació FINE, s’ha queda a un 0,40% d’asseure’s a la taula de negociació. En el proper, 
nosaltres segur que hi serem, però seria bo que els sindicats independents i professionals aprenguéssim la lliçó 
i valoréssim que si haguéssim anat units ara tindríem al voltant del 17%, a tan sols un 3% de la històrica segona 
força del Sector (el nostre objectiu és ser-ho nosaltres). 
 
I ara la crítica, constructiva, això sí. El primer que crida l’atenció és que es comença a negociar el CCB després 
de les Eleccions a la Banca, per a poder, això diuen, negociar amb la representació més “actual”. Doncs hauria 
de ser al revés. Que ens portin el Conveni i si no ens agrada, no el votem, perquè ara, surti el Conveni que 
surti, tindrem que “aguantar” a aquesta representació Sindical quatre anys més. Altra cosa que sorprèn és que 
s’asseguin a la taula Sindicats que en el seu conjunt no tenen ni la meitat de Delegats Electes que nosaltres. Ha 
de ser cosa de la Llei d’Hondt, la L.O.L.S. o vagi vostè a saber, però el cert és que la Taula no reflecteix els 
resultats electorals a nivell nacional. 
 
Inquieta també llegir en un comunicat de CC.OO. del nostre Banc, que indica, i és cert, que per una banda 
tenen majoria, no absoluta sinó absolutíssima, però per altre que pensen que el Conveni és tasca de tots. JA. 
Esperem que ens facin partícips de la negociació i ens donin informació i no solament ens recordi que el CCB és 
de tots quan ELLS decideixin fer mobilitzacions, pancartes i demés. Per cert i en clau de la nostra Entitat, heu 
de saber que CC.OO. està representada en primera línia per membres de la Secció Sindical del nostre Banc. 
D’aquí el nostre recolzament i el nostre desig de que sàpiguen transmetre i plasmar en el Conveni les 
reivindicacions i particularitats de la nostra Empresa, que no són poques i que ja les anirem desgranant quan 
les negociacions no siguin més que un acte protocol·lari a Madrid. Ara ja no hi ha excuses. Entre els que no 
representen gaire i els que van de capa caiguda, any rere any, s’han anat quedant sols al capdavant del 
“negoci”. És el que, per altra banda,  sempre havien volgut. A veure què fan. 
 
Des de QUADRES GRUP BANC SABADELL, i sense abandonar l’esperit crític que ens caracteritza, estem 
expectants, encara que força pessimistes la veritat, de que aquest Conveni no suposi, com els darrers, altre 
rebuig a les ja escasses condicions i beneficis laborals a la Banca. Recordeu les reiterades pèrdues de poder 
adquisitiu, la retallada dels PE63 i PE64, etc. etc. 
 
Anem a donar un vot de confiança, curt això si, especialment als nostres companys del Banc Sabadell a la 
Taula, però com va dir algú “al premsar es veurà el most”. Ara tot el que es diu, per bé que ens soni, val molt 
poc. Només val el que es signa al final i l’experiència ens diu que després de mesos de negociació, acabem amb 
la frase de sempre “Hem lluitat com mai i hem perdut com sempre”. 
 

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

Correu electrònic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 

 

 
         A la nostra pàgina web: www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

 

 

 
 


