
 
 

NEGOCIACIÓ DEL XXIV CONVENI DE BANCA 

 
 

A l’anterior reunió feta el dia 30 d’Octubre s’ha avançat en les negociacions del Conveni 

Col·lectiu de Banca respecte a la possibilitat d’arribar a un acord sobre el Registre Diari de 

Jornada. L’Associació Espanyola de Banca (AEB) valorarà la contraproposta conjunta dels 

sindicats majoritaris QuadresGBS-FINE, CC.OO. i UGT. 

QuadresGBS-FINE ha presentat la seva plataforma per als capítols VI en relació al Temps de 

Treball i el X, sobre Igualtat i Conciliació. Per altra banda, s’han revisat les propostes d’ambdues 

parts respecte als capítols VIII sobre Prestacions Complementaries, el IX relatiu a Beneficis 

Socials i el XI de Salut Laboral. 

Coincidents són les propostes per la Representació Legal dels Treballadors (RLT) com les 

majors aportacions als Sistemes de Previsió, l'increment en les primes d'assegurances, o 

els majors límits, millors condicions i més casuístiques en els préstecs sense interessos 

i d'ajuda habitatge. En la mateixa línia han anat l'increment de la base salarial de càlcul per 

capitals complementaris per invalidesa, mort, viduïtat i orfandat i l'equiparació dels hereus amb 

relació per parella de fet. 

A més de la implicació de la RLT en tot el procés, també s'ha proposat l'ampliació i millora dels 

sistemes d'avaluació de riscos laborals, amb especial èmfasi en els riscos psicosocials i detecció 

i tractament de l'estrès laboral; així com la identificació de funcions susceptibles de valoració com 

a Usuaris de Visualització de Dades, derivades de la digitalització i remotització del tracte amb 

el client. 



 
A la reunió del dia 7 de novembre seguim pendents de rebre contraproposta per part de l'AEB al 

plantejament conjunt presentat per QuadresGBS-FINE , CCOO i UGT, sobre Registre Diari de 

Jornada. La patronal ha indicat que ens remetrà el seu document en els pròxims dies. 

 

A la trobada del dia 7 també s'han presentat les plataformes d'ambdues parts AEB i RLT, pel que 

fa als capítols XII Drets Sindicals i XIII Règim Sancionador. 

En aquests punts des de QuadresGBS-FINE hem proposat: 

 Incorporar el llenguatge inclusiu en aquests apartats. 

 Reduir el temps de comunicació dels censos trimestrals de plantilles. 

 Facilitar l’ús "preferent" del vot electrònic en les eleccions sindicals. 

 En el règim disciplinari, es proposen diversos ajustos en la tipificació de faltes, així com 

rebaixes en el règim de sancions. 

 També vam plantejar establir un temps màxim de dues setmanes des de la comunicació 

d´un expedient disciplinari a la persona treballadora, fins a la notificació de la sanció 

corresponent o al tancament de l’expedient. 

La propera reunió de la Taula de negociació del Conveni de Banca està marcada pel 26 de 

novembre. Analitzarem la proposta de l’AEB relativa al Capítol VII el temps de treball així com la 

contraproposta de la patronal per al Registre Diari de Jornada. 

 

Seguirem informant. 

 

 


