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CONVENI DE BANCA, EN LA CLANDESTINITAT 
 
Després de 5 mesos des de que es va acabar la vigència del conveni en el sector de la 

Banca, dona la sensació de que no s’està negociant res. Els comunicats són un “copiar i 

enganxar” dels de fa quatre anys i tot apunta a que aquest serà el pitjor de tots. 

El sindicat que ho està negociant, que no ens enganyin, ni tan sols està fent allò que és 

tradicional (agitació i propaganda) i es limita a penjar-ho d’amagatotis a la seva web i 

sempre a la “contraportada” i gairebé al costat dels anuncis classificats. 

 

Això no pinta bé: 

 

• No hem vist en cap comunicat, i tenim la santa paciència d’haver-nos-els llegit tots, cap 

que reculli alguna de les casuístiques específiques de BS com és el fet de que cobrem 

una paga menys que “quasi” la resta del Sector, malgrat la contundent presència de 

companys de la nostra Entitat, a la Taula de Negociació. En aquest capítol, sobre 

pagues de beneficis, el mínim que poden exigir és que s’homologui a l’alça i en tots els 

bancs es cobrin les 3,75 pagues, o el que és el mateix, els 15 quarts de paga que ja fa 

molts anys reben els qui treballen en els tres primers bancs del sector, per allò de “a 

igual treball igual salari”. 

• Res sobre retribució variable, un concepte salarial que com a tal ha de ser pactat amb 

la representació sindical, i que afecta a la majoria de la plantilla de la Banca. 

• Magnificació de les “pretensions” de la Patronal que són exactament les mateixes de 

fa 30 anys, per a després poder justificar un “nyap” de Conveni amb la frase de que 

hem hagut d’escollir entre el dolent i el pitjor. 

• Demanar la recuperació del poder adquisitiu en una època amb IPC negatiu. Per a 

nota. 

El problema és que els sindicats de classe estan totalment desacreditats, no ho diem 

nosaltres, ho diu la premsa i la televisió, matí, tarda i nit, i estan a les negociacions 

perquè a diferència de la política, mai deixaran que sorgeixi cap alternativa a ells, al no 

admetre a la taula a sindicats amb menys del 10%, ni tan sols agrupant-los entre ells. 

 

No volem ser malastrucs, però tot apunta al mateix de sempre: MAL Conveni per a tots 

nosaltres i molts alliberats per a tots ells. S’admeten apostes. 
 
 

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

Correu electrònic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 
 

 

 
         A la nostra pàgina web: www.cuadrosgrupoba ncosabadell.es 
 

 
 


