LES COSES CLARES!

VARIABLE

PATERNITAT

Tal i com us vam informar a la nostra circular del dia

I seguim amb el tema...

2 de maig, sobre la vista judicial per la retallada del
5% dels incentius, l'únic sindicat que no es va adherir

El nostre objectiu és, i sempre ha sigut, defensar

a la mateixa va ser CCOO.
La resta dels sindicats que vam estar presents al

els interessos dels nostres companys, i volem

judici, representem a la majoria sindical al Banc amb

aclarir que des de CCOO ens han tornat a

un 53,73%.

sorprendre amb una comunicació de l'empresa

A Quadres GBS apostem sempre per la unitat
sindical i, tenint en compte que la feina dels sindicats

a través seu (segons la seva circular de
30.4.2019)

és la defensa del treballador, entenem que a tota
iniciativa en aquest sentit s'hi hauria de sumar la
totalitat de la representació dels treballadors.

Quadres GBS vam demandar al Banc davant
de la seva negativa de reconèixer els mateixos

Aquest fet ens va sorprendre, però ara ja sabem que

drets en la baixa de paternitat que en la de

si CCOO no va voler signar l'acta de conciliació , és

maternitat

perquè

disposaven

d'

informació

privilegiada

facilitada per l'empresa.

pel

variable, demanda

què
que

fa
vam

a

retribució
guanyar

a

l'Audiència Nacional.

Després de que l'empresa informés a tots els
sindicats, -un dia abans que a la plantilla-, sobre les
modificacions en la política retributiva del grup per

Sense que Quadres GBS, essent la part

l'exercici

demandant, tinguéssim

2018,

el

banc

va

comunicar

constància

del

exclusivament a CCOO, com i de quina manera

desistiment per part de l'empresa al seu recurs

s'aplicaria aquesta retallada del 5%, així com el

interposat davant del TS, CCOO esdevé

col·lectiu afectat (els que cobren l'incentiu de forma
anual)

portaveu del Banc anunciant que per fi
l'empresa reconeix aquest dret, com si fos un

Aquesta situació amb els companys que tenen aquest

assoliment seu i apropiant-se d'una reclamació

sistema

que QGBS ja va iniciar al 2018.

de

cobrament

és

totalment

injusta

i

discriminatòria, i CCOO, que ja ens queda clar a qui
defensen, ho ha permès.
És lamentable aquesta actitud per part dels que

Estem satisfets de que el Banc reconegui un

s'anomenen representants dels treballadors, i ens

dret per a nosaltres inqüestionable, però tornem

porta a pensar quines altres estratègies poden tenir

a veure, una vegada més, la connivència entre

reservades que afectin a la plantilla i que negociïn en

el Banc i CCOO, amb el seu tracte discriminatori

secret, i per suposat, a canvi de quins favors...

