
  

FINS I TOT LA JUSTICIA ELS GIRA L’ESQUENA 

NOVA SENTÈNCIA SOBRE EL VARIABLE DE PATERNITAT 
 

La justícia ens torna a donar la raó. Resum i Sentència favorable del Tribunal 
Suprem.  

No entenem l'obstinació dels alts estaments d'aquesta entitat.  

Després d'una sentència de l'Audiència Nacional en què donava la raó a la demanda 
interposada per Quadres Grup Banc de Sabadell, sobre el cobrament del variable en 
els permisos per paternitat; el Banc ho ha tornat a fer.  

Els és igual el que dictamini un jutjat. Els és igual que a més a més sigui un fet 
discriminatori per a una part de la plantilla. Els és igual fins i tot sabent per endavant 
que el tenien perdut per vulnerar clarament la Llei d'Igualtat tal com exposa el TS, ja 
que, la no equiparació dels dos permisos suposa una clara discriminació per raó de 
sexe.  

Com han estat demostrant en els últims temps: ELS ÉS IGUAL TOT.  

Però la Justícia ens dóna novament la raó en tractar els permisos de paternitat de 
la mateixa manera que els de maternitat pel que fa al cobrament del variable.  

Així el Banc està obligat a aplicar els mateixos criteris de meritació en la retribució 
variable en ambdós casos, recalculant objectius i condicions en proporció al temps 
treballat a tots aquells companys que gaudeixin del permís de paternitat.  

Ens alegrem que Quadres GBS hagi tornat a guanyar una demanda, encara que ens 
entristeix haver hagut d'arribar a aquest extrem per reclamar una cosa que era sens 
dubte injusta i discriminatoria.  

Però no només ens alegrem de la feina ben feta, sinó que també ens alegrem per tots 
els companys que volen exercir aquest dret. I per la justícia i pel sentit comú.  

Si et trobes o t'has trobat en aquesta situació et pots posar en contacte amb el teu 
delegat de Quadres Grup Banc de Sabadell. 

 
Connectats amb tu quan més ens necessites. 
 


