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ACTA DE CONCILIACIÓ SIGNADA AMB DATA 10.5.2016 - VALORA 

11.5.2016 

Us enviem la transcripció de l'acta de conciliació que vem signar ahir amb l'empresa, com a acord en base a la demanda 

col·lectiva presentada. 

Primer: Amb efectes 1 d'abril de 2016, l'abonament d'incentius per consecució d'objetius, d'acord amb els sistemes 

ordinaris de retribució variable vigents en cada moment amb el Banc, no es veuran afectats per les absències 
següents: baixa per risc durant l'embaràs i lactància natural, permisos de maternitat, lactància, i baixa per incapacitat 

temporal. 

  

Segon: La plantilla en situació de baixa per risc durant l' embaràs, la lactància natural, baixes per incapacitat temporal 

iniciades 30 dies abans del naixement, permís de maternitat i permisos de lactància, no s'exclouran del col·lectiu 

susceptible de cobrar incentius per consecució d'objectius, i se'ls pagarà els periodes abans mencionats en base als 

següents criteris:  

• Es mantindrà el mateix target que haguéssin tingut en cas d'estar en actiu. 

• Els objectius individuals serán ajustats al temps efectivament treballat. 

• Els objectius a aconseguir en les unitats on presten els seus serveis s'ajustaran d'acord a la plantilla efectiva de 

l'esmentada unitat. (Excepte en el cas de les baixes IT iniciades 30 dies abans del naixement, en les que només 

es regularitzarà l'objectiu de l'empleada de baixa per IT) 

• S'abonarà tot el període en base al que resulti més beneficiós per a l'empleada o l'empleat entre el percentatge 

de compliment (CMP) propi o el de la unitat. 

Tercer: La plantilla en situació de Incapacitat Temporal, i sempre i quan l'esmentada baixa superi la meitat del 
període meritat del sistema de retribució variable al que estigui subjecta, no s'exclouran del col·lectiu a cobrar i se'ls 
pagarà en base al compliment obtingut, segons el sistema ordinari de retribució vigent, proporcionalment al temps 

efectivament treballat, ajustant el target i els objectius. 
  

En els casos de la plantilla en situació de baixa durant un període inferior a l'establert en el pàrraf anterior, se'ls pagarà 

pel sistema normal. 

 

Quart: En qualsevol cas, no será necessari pel cobrament de l'incentiu estar d'alta en l'mpresa el dia de 
l'abonament del mateix. No obstant, perquè es pugui procedir a l'abonament, será requisit imprescindible que el 

treballador mantingui vigent el compte pel que venia percebent la nòmina. 

  

Cinquè: En tots els casos, els termes d'aquest pacte tindran carácter normatiu i així es recolliran en la Normativa de 

Sistemes de Incentius que publica RR.HH. 
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EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE!!!  
 

Aquest correu ha estat generat automàticament. No el respongueu. Si voleu 

posar-vos en contacte amb nosaltres feu-ho a través del correu 

sindicatocuadros@bancsabadell.com 


