
 

 

 

 

CONTRA EL PERLLONGAMENT 

El passat 22 d’abril a la Audiència Nacional hi va haver una CONCILIARCIÓ AMB ACORD sobre el tema 
dels perllongaments de jornada,  la CGT i Banc Sabadell (CCOO passava per allà, però era pa
demandant, i no demandada) van acordar el següent: 
 
“Banc Sabadell manifesta que ha implantat un registre de jornada i d’hores extraordinàries que afecta a 

tot el personal del Banc, i que comunicarà el còmput d’ hores extraordinàries a les representaci

sindicals seguint la legislació vigent”.

 
Com ja sabeu, nosaltres estàvem i estem en contra dels 
que la resta de sindicats, però, en el nostre cas, encara més, doncs el perfil dels nostres afiliats són els
que més l’allarguen tradicionalment. El Pagar les “hores extres” als administratius per a nosaltres,
ni tant sols motiu de discussió: això sí que é
 
Ens semblava, i aquesta conciliació v
amb els sindicats, no tan sols per la compensació, 
l’ELIMINACIÓ TOTAL DELS PERLLONGAMENTS

de gaire si després no es paguen o no es comp
situació d’abans de les peregrinacions per totes les Inspeccions de Treball i per l’Audiència Nacional.
 
Pel fet de no sumar-nos al “corrent imperant” rebem la 
dels que ni tant sols van estar el 22 
anti-perllongaments de jornada” era una simple propaganda electoral 
cara a les eleccions del passat febrer. 
i, havent pogut estar a Madrid i firmar la conciliació, no ho va
 
A nosaltres ens hagués agradat que l’Audiència N
justa i ràpida, dictés sentència. Ens agradaria saber el motiu pel qual l’únic sindicat demandant s’ha 
conformat amb el mateix que ja teníem
 
Per acabar negociant a peu dret 
President de l’Audiència Nacional) podríem haver tingut tots més paciència, ser menys 
electoralistes i haver-nos assegut tots, Empresa i Sindicats, a ne
nostra “obligació”. O això pensem nosaltres.
 
Ara estem com al principi:  

 
EL TREBALLADOR HA D’EXIGIR A L’EMPRESA

PERLLONGAMENT I DESPRÉS LA COMPENSACI

TINGUI LA CATEGORIA QUE TINGUI I COB

  

HEM SOLUCIONAT EL PROBLEMA O L’HEM CANVIAT PER UN 

 

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR

Correu electr

 

 

PERLLONGAMENT DE LA JORNADA LABORAL
 

a la Audiència Nacional hi va haver una CONCILIARCIÓ AMB ACORD sobre el tema 
de jornada,  la CGT i Banc Sabadell (CCOO passava per allà, però era pa

demandant, i no demandada) van acordar el següent:  

“Banc Sabadell manifesta que ha implantat un registre de jornada i d’hores extraordinàries que afecta a 

tot el personal del Banc, i que comunicarà el còmput d’ hores extraordinàries a les representaci

sindicals seguint la legislació vigent”. 

Com ja sabeu, nosaltres estàvem i estem en contra dels perllongaments de jornada pels mateixos motius 
que la resta de sindicats, però, en el nostre cas, encara més, doncs el perfil dels nostres afiliats són els

tradicionalment. El Pagar les “hores extres” als administratius per a nosaltres,
això sí que és denunciable directament. 

emblava, i aquesta conciliació ve a donar-nos la raó, que s’havia de forçar a l’empresa a negociar 
per la compensació, sinó per arribar al nostre verdader objectiu que 

DELS PERLLONGAMENTS DE JORNADA, ja que pensem que c
n o no es compensen o “s’obliden” . Companys

situació d’abans de les peregrinacions per totes les Inspeccions de Treball i per l’Audiència Nacional.

“corrent imperant” rebem la desqualificació de la resta
dels que ni tant sols van estar el 22 d’abril a l’Audiència Nacional, el que confirma que “la unitat sindical

de jornada” era una simple propaganda electoral PER ENGANYAR

ebrer. ARA JA TENEN ELS VOTS. Nosaltres al menys 
a Madrid i firmar la conciliació, no ho varem  fer. La dignitat no 

A nosaltres ens hagués agradat que l’Audiència Nacional, que en temes socials té
ncia. Ens agradaria saber el motiu pel qual l’únic sindicat demandant s’ha 

conformat amb el mateix que ja teníem des del principi: La Legalitat Vigent. 

 davant de la taula de la Secretaria Judicial (que ara ja ni é
President de l’Audiència Nacional) podríem haver tingut tots més paciència, ser menys 

nos assegut tots, Empresa i Sindicats, a negociar de manera raonable, que és l
“obligació”. O això pensem nosaltres. 

D’EXIGIR A L’EMPRESA, PRIMER LA VOLUNTARIETAT DE

S LA COMPENSACIÓ DE LES SEVES HORES EXTRAORDINÀ

TINGUI LA CATEGORIA QUE TINGUI I COBRI EL QUE COBRI. 

HEM SOLUCIONAT EL PROBLEMA O L’HEM CANVIAT PER UN 

ALTRE? 

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR
 

electrònic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com

         A la nostra pàgina web: www.cuadrosgrupobancosabadell.e
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DE LA JORNADA LABORAL 

a la Audiència Nacional hi va haver una CONCILIARCIÓ AMB ACORD sobre el tema 
de jornada,  la CGT i Banc Sabadell (CCOO passava per allà, però era part 

“Banc Sabadell manifesta que ha implantat un registre de jornada i d’hores extraordinàries que afecta a 

tot el personal del Banc, i que comunicarà el còmput d’ hores extraordinàries a les representacions 

s de jornada pels mateixos motius 
que la resta de sindicats, però, en el nostre cas, encara més, doncs el perfil dels nostres afiliats són els 

tradicionalment. El Pagar les “hores extres” als administratius per a nosaltres, no és 

forçar a l’empresa a negociar 
per arribar al nostre verdader objectiu que és  

pensem que controlar-les no serveix 
ompanys, estem en la mateixa 

situació d’abans de les peregrinacions per totes les Inspeccions de Treball i per l’Audiència Nacional. 

de la resta de Sindicats, fins i tot 
a l’Audiència Nacional, el que confirma que “la unitat sindical 

PER ENGANYAR-NOS A TOTS de 
. Nosaltres al menys varem ser coherents 

fer. La dignitat no hi abunda. 

té una sobrada fama de 
ncia. Ens agradaria saber el motiu pel qual l’únic sindicat demandant s’ha 

ue ara ja ni és davant el 
President de l’Audiència Nacional) podríem haver tingut tots més paciència, ser menys tossuts i menys 

gociar de manera raonable, que és la 

LA VOLUNTARIETAT DEL 

Ó DE LES SEVES HORES EXTRAORDINÀRIES, 

HEM SOLUCIONAT EL PROBLEMA O L’HEM CANVIAT PER UN 

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

nic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 

 

www.cuadrosgrupobancosabadell.e s 


