
 

Maig de 2018 

 

INCLUSIÓ DE LA SITUACIÓ DE PATERNITAT A LA 

RETRIBUCIÓ VARIABLE/VALORA 

 

 

Amb data 23 de maig, des del Sindicat Quadres GBS hem sol·licitat a la 

direcció de RRLL la inclusió expressa al Reglament Valora, de les absències per 

exercir els drets derivats de la paternitat, és a dir, els permisos i suspensions 

de contracte per paternitat, igual que la maternitat, situació contemplada a 

l’Acord de Conciliació que es va signar a l’Audiència Nacional el 10 de maig de 

2016.  

 

A l’esmentat Acord, en el Pacte segon, el Banc es comprometia a que no 

s’exclouria del col·lectiu susceptible de cobrament d’incentius per objectius, a 

les companyes que estiguessin de baixa per risc durant l’embaràs, lactància 

natural, baixar per ILT iniciades 30 dies abans del naixement, permís de 

maternitat i permís de lactància, mantenint el mateix Target que haguessin 

tingut en actiu, ajustant els objectius individuals al temps efectivament 

treballant. 

 

Així mateix, des de Quadres GBS, sol·licitem que es revisi i regularitzi el 

Valora a tots els companys que hagin estat afectats per aquesta situació des de 

l’1.01.2017, data en la que entra en vigor l’ampliació del permís de paternitat 

de 13 dies a 4 setmanes.  

 

 

 

COMPROMESOS AMB TU! 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

Protecció de dades: l’informem que les dades personals que puguin figurar en aquesta comunicació han estat facilitats voluntàriament per vostè o provenen de fitxers creats 
per Quadres Grup Banc Sabadell (QGBS), amb la finalitat de poder gestionar els nostres serveis i mantenir-vos informat els mateixos. En qualsevol moment vostè podrà 
exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al Carrer Horta Novella N. 23, 08201 Sabadell. 
En compliment del previst en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els 
nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic:info@cuadrosgrupobancosabadell.es 

QGBS reclama a la direcció de RRLL que s’inclogui la situació de 

permís per paternitat en el Reglament Valora/Variable per ser 

anàloga al permís de maternitat, situació contemplada a l’Acord de 

Conciliació que es va signar a l’Audiència Nacional el 10 de maig de 

2016.  
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