
 

 

SEGUIM LLUNY DE L’ACORD... I EL 
TEMPS S’ACABA 

 

 
XXIV CONVENI DE BANCA 

 
El dimecres dia 9 va tenir lloc una nova taula de negociació del Conveni de 
Banca en la qual l’AEB ens ha demanat més esforços per a portar la negociació 
a bon port, recordant-nos que queden pocs dies per la finalització de la pròrroga. 

Tanmateix, la resposta de la patronal als plantejaments presentats per la 
plataforma QuadresGBS-FINE-CCOO-UGT, lluny d’avançar suposa un 
retrocés en algunes qüestions que ja havien sigut acceptades, com pot ser el 
teletreball inferior al 30% que ara no vol incloure en el text del Conveni. 

Anem per punts: 

- Permís no retribuït d’una setmana a un mes: accepten el còmput a efectes 
d’antiguitat. 

- Assegurança de vida: havent acceptat el seu increment fins als 15.000€, ara 
proposen ampliar com a beneficiari a la parella convenient, però mantenint 
l’import en 10.000€. 

- Préstecs sense interès: accepten incloure la defunció de la parella de fet i 
tècniques de reproducció assistida com a necessitats peremptòries. 

 



 
 

 Fins a 9 mensualitats: 

- Instal·lacions ecològiques. 
- Ampliació de l’assistència mèdica en cas de malaltia greu de la persona 
empleada, al cònjuge o parella de fet i/o descendents de primer grau, sempre 
que es justifiqui que no perceben rendes o que aquestes siguin inferiors a 
8000€ nets anuals. 
- Adquisició de vehicles ecològics per a ús propi. 

 
 Fins a 5 mensualitats 

 
- Tractaments odontològics 
- Impost d’Actes Jurídics Documentats 
- Despeses derivades d’estudis propis o descendents 

 

- Préstecs habitatge: accepten 30 anys d’amortització, fins als 70 anys, amb un 
màxim de 150.000€, a formalitzar amb garantia personal o hipotecaria. 

- Préstecs per atencions diverses: 25% de la retribució anual de conveni amb un 
mínim de 10.000€, condicions Euribor 1,5% 

Des de QuadresGBS-FINE no compartim les manifestacions de l’AEB, 
evidenciant que per la seva part no existeixen avenços significatius. Les 
escasses concessions, que en gran manera són adaptacions de les normatives 
vigents, com la part d’igualtat i teletreball, no equitatives no equilibrades amb 
l’esforç sol·licitat en matèria retributiva, postura que manté inamovible. 
 
Tot i que la patronal ha manifestat la voluntat d’arribar a un acord donada la 
necessitat d’un conveni per al sector, els moviments efectuats no ho reflecteixen, 
existint encara aspectes a sobre de la taula que per a QuadresGBS-FINE són 
irrenunciables, com la mobilitat i els triennis i que tampoc arreglen els 
problemes a què s’enfronta el sector, per als que existeixen eines jurídiques que 
poden donar resposta a aquestes necessitats conjunturals, tal com s’ha 
manifestat ja en moltes ocasions. 
 
El temps s’acaba i les postures estan molt allunyades. 
 
La següent reunió ha quedat fixada pel dia 16 de desembre. 
 
Us seguirem informant 
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