
 

 

LES NOSTRES PROPOSTES PER AVANÇAR 

 

NEGOCIACIÓ DEL XXIV CONVENI DE BANCA 

Ahir 10 de novembre, va tenir lloc la taula negociadors del Conveni de Banca. Tal com ens 
vam comprometre en l’anterior reunió després de l’aprovació per UNANIMITAT de totes les 
organitzacions, de l’esquema bàsic de negociació, la plataforma QUADRESGBS-FINE-CCOO-
UGT, hem presentat una proposta sobre alguns dels punts que pretenem incorporar, deixant 
clara la nostra posició en aquells aspectes més socials que preocupen a la plantilla. 
  
- Vigència: 5 anys. 
  
- Teletreball: a més a més del teletreball previst en el RD 28/2020, plantegem una regulació 
del teletreball en situacions extraordinàries i treball s distància inferior al 30% de la jornada. 
  
- Vacances: 24 dies repartits en fins a 4 períodes i possibilitat de gaudi fins al 31 de gener de 
l’any següent. 
  
- Llicències: ampliació i millores en tots els aspectes relacionats amb les llicències de Conveni. 
Inici i còmput dels permisos en dia hàbil. 
  
- Assegurança de vida: increment de l’import fins a 15.000€, on el beneficiari serà la persona 
designada lliurement pels treballadors. 
  
- Préstecs i bestretes: ampliació i millores dels préstecs i bestretes recollits en Conveni, com 
l’increment del límit dels préstecs per l’adquisició d’habitatge, nou préstec d’atencions 
diverses, o bestreta per tractaments odontològics. 
  
- Transformació digital i drets digitals: han de ser objecte de negociació col·lectiva el dret 
a la desconnexió digital, a la intimitat i ús de dispositius digitals en l’àmbit laboral, davant l’ús 
de dispositius de videovigilància i geolocalització, o el dret a l’educació digital. 
  
- Funció comercial i requisits pel reconeixement de Nivell 8: per a tots aquells 
professionals amb certificacions MiFID 2 o LCCI, entre altres, i realitzin funcions de gestió 
comercial. 
  
- Igualtat i conciliació: Adaptació del RDL 6/2019 i els seus reglaments de 
desenvolupament.  

 Permís acumulat per cura de menors lactants 
 Millora de l’excedència per cura de familiars 
 Millora reducció de jornada establerta en ET 
 Millora adaptació de jornada legal 
 Plans d’Igualtat 

 



 
 

- Prevenció de riscos laborals: identificació i avaluació dels riscos psicosocials amb lacon 
participació de la representació laboral en tot el procés.  

 Reconeixement d’usuaris de pantalles de visualització de dades. 
 Acceptació de les agressions externes com a risc laboral. 

- Règim disciplinari: plantegem una nova redacció d’aquest capítol, incorporant entre altres 
garanties l’audiència prèvia a tots els treballadors, afiliats o no. 
  
- Altres: mantenim oberta la possibilitat d’incorporar noves millores durant el transcurs de les 
negociacions, tals com l’actualització dels imports de les aportacions a Plans de Pensions, entre 
altres. 

- Retribucions 

A QUADRESGBS-FINE mantenim la nostra postura de no retallar drets, establint un nou 
indicador per la clàusula de revisió salarial i deixant la negociació dels increments retributius 
per més endavant, un cop coneguem la postura de la patronal sobre els aspectes qualitatius 
que plantegem. Aquesta línia de negociació ha estat compartida per totes les organitzacions 
presents a la taula. 
  
Des de QUADRESGBS-FINE defensem i protegim els interessos i drets laborals de les 
plantilles del sector, un col·lectiu que cada dia dóna el millor de si mateix, malgrat les 
circumstàncies extraordinàries actuals i de la reconversió en la qual estem ficats. El nostre 
esforç ha de tenir-se en compte. 
 
L’AEB s’ha compromès a estudiar els punts exposats i donar-los resposta en la propera sessió 
 
La següent reunió queda fixada pel dia 17 de novembre 
 
 
Seguirem informant 
 

Connectats amb tu quan més ens necessites 


