
 

 
SENSE ACORD. LA NEGOCIACIÓ ES 

PRORROGA FINS A FINALS DE GENER 
DE 2021

 
 

XXIV CONVENI DE BANCA 
 
En la reunió telemàtica celebrada el 29 de desembre, l’Asociació Espanyola de Banca (AEB) 
ha millorat molt tímidament les seves pretensions sobre els increments salarials, 
mantenint la congelació salarial per l’any 2021 i oferint increments del 0,75% pel 2022 i de 
l’1% pel 2023, podent acceptar tan sols un tram respecte als pagaments addicionals fora de 
taules, moviments que encara ens mantenen molt allunyats de l’acord. 
 
Des de QuadresGBS-FINE entenem que la proposta econòmica plantejada* (i detallada a 
continuació), per la plataforma QuadresGBS-FINE-CCOO-UGT és, en el seu conjunt, ajustada i 
equilibrada en relació al context en què ens trobem i les necessitats de les plantilles del sector. 
 
A falta de concretar algun aspecte com la participació en beneficis i la ràtio al qual vincular els 
increments fora de taules, hem deixat clar que estem fent un gran esforç amb la finalitat 
d’assolir un acord que, a 2 dies de l’acabament de la ultraactivitat (un cop més), esperem 
que tinguin en compte.  
 
Malgrat que, després de 2 anys de negociacions, existeixen punts on poguéssim estar a prop, 
com són el teletreball, llicències i préstecs, l’allunyament notable en matèria retributiva, en la 
reunió d’avui dia 30, hem sol·licitat la pròrroga de la ultraactivitat fins a finals de gener, 
amb l’ànim de seguir treballant per poder assolir el consens requerit. L’AEB ha accedit a la 
pròrroga que quedarà plasmada demà dia 31 en una nova taula de negociació convocada a tal 
efecte. 
 
 



 
 
*Aspectes en matèria retributiva plantejats per QuadresGBS-FINE-CCOO-UGT 
 
Revalorització en el mateix percentatge que salari base: 
 
Article 11.- Nivell d’accés a la professió. 
Article 21.- Antiguitat en l’Empresa. 
Article 22.- Antiguitat en el Grup de Tècnics.  
Article 24.5. Plus transitori. 
Article 24.6. Plus de polivalència funcional. 
Article 28.4. Compensació dies de Canàries. 
 
Article 18. Salari Base de Nivell: 
2021 = 0,50% 
2022 = 1% 
2023 = 1,50% 
 
Pagaments addicionals fora de taules:  
1er tramo (Beneficis o repartiment de dividends) 
2021 = 0,25% 
2022 = 0,25% 
2023 = 0,25%  
2024 = 0,25%  
 
2º tram (Indicador a determinar) 
2021 = 0,25% 
2022 = 0,25% 
2023 = 0,25% 
2024 = 0,25% 
 
Treball a distància i teletreball:  
Acceptem import 130 i 55 euros (condicionat a l’acceptació per la seva part del treball no 
presencial inferior al 30 % de la jornada) 
 
Article 37.3. Dietes: 
Sense pernocta = 26,67 euros 
Amb pernocta = 53,34 euros 
Quilometratge = 0,35 euros 
 
Article 43.6 Aportació anual plans de pensions: 
Increment progressiu fins a assolir els 600€. 
 
Préstec per atencions diverses: 
Tipus d’interès = Euribor 0,50% 
 
Règim disciplinari: 
Incorporar, a més a més de l’audiència prèvia en cas d’expedient disciplinari, la cancel·lació de 
les faltes. 
 
Us seguirem informant 
  
 
 
 
 

Correu electrònic: info@cuadrosgrupobancosabadell.com 
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