
 

 

Juliol 2018 

JUDICI SOBRE L’ACORD DE GESTIÓ ACTIVA I 

GESTIÓ DIRECTA 

Sindicats QUADRES GBS i ALTA defensen els 

drets de conciliació familiar i la protecció 

davant de l’externalització. 
 

El passat dia 26 de juny, es va celebrar a l’Audiència Nacional el judici amb l’objectiu de 

reprendre la negociació de les condicions dels companys de les oficines de Gestió Activa 

i Gestió Directa per què aquestes ofereixin millors garanties als membres dels 

departaments i no retallin els drets adquirits prèviament a l’ acord del 26 de gener ni es 

vulnerin els drets d’igualtat i conciliació familiar.  

 
Els Sindicats ALTA i QUADRES GBS, considerem que no s’han seguit els canals establerts 

a l’Estatut dels Treballadors quan es tracta de modificacions substancials de 

condicions del treball que afecten, en aquest cas, a l’horari i al tipus de jornada. Aquests 

canals permet la presència de tots els sindicats que representen la totalitat dels empleats i 

possibiliten una negociació real, el què difereix en molt d’un acord precuinat a RRLL per a 

ser subscrit pels sindicats de sempre, que va ser, de facto, al què per desgràcia vam assistir.   

 
En seu judicial, QUADRES i ALTA vam defensar que diferents apartats de l’acord*1 

suposaven una greu discriminació de la dona, doncs suposen un atac directe als drets de 

reducció de jornada.  

 

Qui fan ús d’aquest dret a Banc 

Sabadell són, en un 95%, dones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 Excepcionalment, en aquells casos en els que es 

sol·liciti reducció de jornada per les causes 

legalment establertes, aquesta compensació 

econòmica de 6.000 euros anuals serà proporcional 

al percentatge de jornada que es realitzi  sempre i 

quan es respectin les dues hores de pausa 

establertes pel dinar.  

http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/recursos/documentos/ACORDS/2018/ACORD%20SIMA%20GESTIÓ%20ACTIVA%2026.1.2018.pdf?_t=1530698621


Aquest punt de l’acord, xoca frontalment amb alguna de les mesures*2 recollides en el Pla 

d’Igualtat a BS que es pressuposa que totes les seccions sindicals han de conèixer i respectar.  

 

 

Per la seva part, Banc de Sabadell, amb el suport de manera incondicional per part dels 

sindicats signants de l’acord, va defensar a ultrança les suposades bondats del document, 

afirmant no haver eliminat complements salarials, insistint en la voluntarietat i reversibilitat 

de la pertinença al departament, defensant que les reduccions de jornada generen 

reduccions proporcionals en els plusos i que els equips de gestió activa compten amb 

múltiples privilegis pel què fa a l’horari, festius, plusos, dietes, etc... 

La voluntat dels SINDICATS ALTA i QUADRES GBS ha estat en tot moment assolir un acord 

en condicions d’equitat i respecte de les particularitats de tots els membres del 

departament actuals i futurs, atenent als següents mínims:  

 

A l’espera d’una sentència favorable, posem tota la informació disponible en coneixement 

dels companys. A cadascú correspon efectuar la seva valoració.  

Us seguirem informant.  
 

COMPROMESOS AMB TU! 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

 *2
 Els que tinguin jornada reduïda en almenys una hora, i la seva jornada habitual 

sigui partida, podran optar per realitzar jornada continuada, eliminant el temps de 

descans del migdia mentre gaudeixin de la situació de jornada reduïda. 

 Inclusió de garanties de no externalització del servei.  

 Respecte dels drets de conciliació familiar i absència de discriminació per sexe.  

 Protecció i claredat suficient en matèria de trasllats.  

 Garanties de voluntarietat real a la incorporació als departaments.  

 Acotament de les competències de la comissió de seguiment que no la licitin per alterar el 
nombre de companys afectats ni per desregular les seves condicions de treball.  

 Atenció a les categories, horaris i condicions de totes les funcions del departament: gestors 
actius minoristes, gestors actius affluent, caps d’equip, directors de transformació, suports de 
direcció, responsables i tècnics. Molts d’ells van ser completament obviats a l’acord.  

 En cas de jornada reduïda, que es mantingui el plus per canvi d’horari, ajustat 
proporcionalment.   

http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/recursos/documentos/ACORDS/2016/Plan_Igualdad_y_Politica_2016.pdf?_t=1523524033
http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/recursos/documentos/ACORDS/2016/Plan_Igualdad_y_Politica_2016.pdf?_t=1523524033

