
 

Setembre de 2018 

 

INCLUSIÓ DE LA SITUACIÓ DE PATERNITAT A LA 

RETRIBUCIÓ VARIABLE/VALORA 

 

 

Com ja us vam informar a la nostra circular de maig, des del Sindicat Quadres 

GBS vam sol·licitar 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.  

 

Resumint: vam sol·licitar a l’empresa, que, en cas de paternitat, s’igualin les 

condicions pactades en l’esmentat acord per a les empleades en situació de 

maternitat, dit d’altra manera, que, pels empleats en situació de paternitat, 

també es mantingui el mateix Target que si haguessin estat en actiu, ajustant 

els objectius individuals al temps efectivament treballat.  

 

Així mateix, des de Quadres GBS, també vam sol·licitar 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 va entrar en vigor l’ampliació del 

permís de paternitat de 13 dies a 4 setmanes.  

 

En aquests moments, estem a l’espera de que ens donin data per a la 

conciliació amb l’empresa al SIMA, a causa de la demanda que vam interposar 

al no haver rebut resposta per part de RRLL.  

 

Quan tinguem el resultat de la conciliació, que esperem sigui d’acord amb les 

nostres peticions, us informarem. 

 

Seguim! 

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 

Pendents del resultat de la conciliació amb el banc per la nostra 

petició de que s’inclogui la retribució variable en cas de situació de 

paternitat.  

http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/recursos/documentos/CIRCULARS/2018/20180523%20PATERNITAT%20I%20VALORA.pdf
http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/recursos/documentos/ACORDS/2016/20160510_PactoVariableValora.pdf
http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/
mailto:info@cuadrosgrupobancosabadell.es

