
  

 

PLUS DE DESPLAÇAMENT I FORMACIÓ LCCI 

 

EL TS AVALA LA NOSTRA PETICIÓ 

PLUS DE DESPLAÇAMENT 

El passat dia 27 de febrer, el TS va sentenciar a favor d’una demanda que Quadres GBS vam 
interposar el 30 d’abril de 2018 juntament amb el Sindicat ALTA, a la decisió que el banc havia 
pres de forma unilateral de reduir de 5 a 3 anys el període màxim en el qual un empleat 
traslladat a un altre centre de treball, podria percebre el plus de desplaçament, a més a més 
d’acotar a aquest període de temps des del qual es considerava que la permanència d’un 
company o companya en aquest nou lloc de treball servia de punt de partida a efectes de 
desplaçaments futurs. 

Doncs bé, el TS ens ha donat la raó i declara nul·la la modificació substancial de les condicions 
de treball que estableix l’art. 41 de l’Estatut dels Treballadors tornant a deixar les coses com 
estaven i per tant, tots aquells companys i companyes que van ser traslladats a partir del 2 de 
març de 2018, queden un altre cop , acollits a l’antiga normativa per la qual tenen dret a cobrar 
el plus de desplaçament durant 5 anys així com perquè es consideri el lloc de destí com a punt 
de partida per a futurs trasllats. 

 

FORMACIÓ LCCI ONLINE 

- Els primers exàmens comencen aquesta mateixa setmana pel que cada empleat que l’estigui 
cursant rebrà tota la informació per la desconnexió.  

- Els exàmens no funcionen amb Explorer ni Citrix, han de connectar-se a través d’un altre 
navegador. 

- Les instruccions per l’examen es rebran amb 5 dies d’anterioritat per poder fer proves de 
connexió. 

- Els exàmens seran gravats i es custodiaran durant 3 anys, es faran captures de fotografia i de 
DNI per contrastar la identitat, pel que la càmera haurà d’estar encesa tota l’estona. 

 

 



 
 

 

- Els exàmens seran vigilats per un supervisor del Banc d’Espanya. 

- Si l’empleat o empleada ha d’absentar-se durant l’examen, haurà de sol·licitar permís a través 
del xat que s’habilitarà. 

 

Quadres GBS, connectats amb tu quan més ens necessites. 
 

 


