
 

DEMANEM UN ESFORÇ A LA 
PATRONAL 

 

 
XXIV CONVENI DE BANCA 

 
En la reunió de la taula negociadora del Conveni de Banca  del passat divendres, l’AEB ha 
fet un petit moviment en matèria retributiva del 0,25% i ha fet un repàs d’allò que ells entenen 
que ha de ser la proposta final donat el poc temps que ens queda pel final de l’ultraactivitat. 

Per a la plataforma QuadresGBS-FINE-CCOO-UGT, a falta de poder fer una valoració 
exhaustiva de la proposta íntegra, ens sembla inacceptable un Conveni amb increment 
zero per l’any 2021 i amb una congelació total de l’antiguitat i les aportacions a plans 
de pensions. 

Considerem que la proposta de l’AEB és millorable tant en l’àmbit quantitatiu respecte a 
les retribucions, com en el qualitatiu, amb capítols molt sensibles com la Igualtat i Conciliació 
als que gairebé no s’ha fet referència; pel que demanem un esforç més gran a la patronal 
per tal d’arribar a un acord equilibrat per ambdues parts. 
  
Increments salarials: 

 2021 – 0% 
 2022 – 1% (increment del 0,25% respecte a la seva proposta anterior) 
 2023 – 1,25% 
 Revalorització en taules per a tots els conceptes retributius excepte l’antiguitat. 

 Pagaments addicionals fora de taules: 

 Accepten la proposta de la plataforma QuadresGBS-FINE-CCOO-UGT d’incloure 
aquest pagament addicional del 0,25% anual fora de taules, sempre que hi hagi 
beneficis i/o pagament de dividends. 

Ajuda alimentaria: 

 Accepten elevar l’import en l’any 2023 a 11 €. 

 



 
 Participació en beneficis: 

 Estan disposats a acceptar la proposta de la plataforma quant a la determinació del 
RAE per a la vigència del conveni i a estudiar alguna clàusula que mantingui el 
sistema després del primer any de venciment del Conveni. 

Dietes: 

 Actualització en el mateix percentatge que les taules. 

Plans de pensions: 

 Mantenen la quantitat de 450 € per tota la vigència del Conveni. 

Teletreball: 

 Acceptació de la proposta de regulació del teletreball menor al 30% de la jornada. 

Vacances:  

 24 dies laborables amb un fraccionament de fins a 4 períodes, per acord entre les 
parts. 

Compensació Canàries: 

 Opció d’incorporar-se a la compensació econòmica durant la vigència del Conveni i 
actualització d’imports. 

Llicències: 

 Acceptació d’inici i còmput en dies laborable, llevat de matrimoni on l’inici és en dia 
laborable però el còmput en dies naturals. 

Permís de lactància: 

 Possibilitat d’acumular el permís en 15 dies hàbils. 

Assegurança de vida: 

 Accepten incloure com a beneficiari a l’últim cònjuge i, si no n’hi ha, qualsevol altra 
persona designada expressament pel titular sempre que es tracti de convivent o 
familiar de primer grau d’aquest. 

Bestretes: 

 Ampliació de les necessitats peremptòries: parella de fet, risc d’inhabitabilitat, 
sotmetiment a tècniques de reproducció assistida, malaltia greu de la persona 
empleada o dels seus familiars fins a primer grau). 

 9 mensualitats: Instal·lacions ecològiques, malaltia greu del cònjuge o parella de fet 
i/o descendents de primer grau, sempre i quan es justifiqui que no perceben 
rendes o aquestes siguin inferiors a 8000 € nets anuals i adquisició de vehicles 
ecològics. 

 5 mensualitats: Tractaments odontològics de la persona empleada, així com del seu 
cònjuge o parella de fet i/o descendents de primer grau, sempre que es justifiqui 
que no perceben rendes o aquestes siguin inferiors a 8000 € nets anuals, ADJ i 
estudis propis o de descendents. 

 
 



 
 
Es podran formalitzar com a pòlissa de préstec amb quotes d’amortització a pagar en compte 
corrent, o com bestreta de nòmines amb descompte de les quotes en la nòmina mensual. 
  
Préstec habitatge: 

 Augment del capital fins a 150.000 € amb amortització fins a 30 anys amb el límit de  
70 anys d’edat. 

 Si existeixen millores en les Entitats, la persona treballadora podrà optar per una de 
les dues opcions. 

 Es podrà formalitzar amb garantia personal o con garantia hipotecària, a criteri de 
l’empresa. 

Préstec atencions diverses: 

 Mantenen l’acceptació en els termes plantejats per la plataforma, amb tipus d’interès 
Euribor 1,50% 

Cancel·lació de faltes: 

 Accepten també la proposta de la plataforma d’inclusió d’aquest nou capítol, 
diferenciant 2 anys per a faltes lleus, 4 anys per a faltes greus i 8 anys per a faltes 
molt greus. 

Formació i transformació digital: 

 Facilitaran la incorporació d’ambdós capítols al Conveni Col·lectiu. 

 
Des de la plataforma QuadresGBS-FINE-CCOO-UGT esperem una major flexibilitat de la 
patronal per poder arribar a un acord abans que acabi el termini marcat. 

Us recordem que, al Banc Sabadell, tenim millorades pels pactes 
interns algunes de les condicions aquí exposades. 

 
 
La pròxima reunió ha quedat fixada pel 27 de gener. 

 

Us seguirem informant 
  
 
 
 
 

Correu electrònic: info@cuadrosgrupobancosabadell.com 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

Telegram https://t.me/cgbscatala 


