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L'AEB PRESENTA LES SEVES PROPOSTES DE CONVENI: 
CONGELACIÓ SALARIAL I RETALLADA DE DRETS 

 

24 de maig de 2019  

A la reunió de la taula negociadora del Conveni Col·lectiu de Banca celebrada el 22 de maig i previ a la 
negociació, es van sol·licitar les dades del RAE sectorial per al càlcul de la participació en beneficis, 
contestant la patronal que encara no té les dades de totes les entitats i que faran un esforç per tenir-los 
dins el primer semestre. També es va proposar fer una petició conjunta per mantenir una reunió amb 
responsables del Ministeri d'Economia, per tractar sobre l'ordre de desenvolupament dels contractes de 
crèdit immobiliari. 

Seguint amb l'ordre del dia establert es va parlar sobre l'establiment a nivell sectorial d'un model de registre 
de jornada. UGT va tornar a reiterar les seves propostes, que ja havíem lliurat per escrit en la reunió 
anterior, al que la representació patronal ens va contestar amb un conjunt d'obvietats: un sistema no 
intrusiu, coherent amb el lloc de treball, que compleixi la normativa de protecció de dades, ..., en resum, el 
reconeixement de l'obligació legal que ja està establerta per llei i com se li va recordar, a tot això cal sumar 
el que estableix la recent sentència que, sobre aquesta matèria, ha dictat el Tribunal de la UE. 

En resposta a les propostes sindicals de negociació del Conveni Col·lectiu que es van lliurar en la reunió 
anterior, els representants de l'AEB ens van presentar la seva plataforma; 

Vigència de conveni 4 anys, moderació salarial vinculada a la negociació de la resta de matèries 
(congelació salarial), eliminació del que ells consideren elements obsolets del Conveni, van posar 
d'exemple l'antiguitat, adaptació del temps de treball, actualitzar les llicències, "adequar "les mobilitats, 
tant la funcional com la geogràfica, reprendre la jubilació forçosa eliminada en l'anterior conveni, revisar 
el règim disciplinari, establir la desconexió digital i finalment, eliminar el que ells consideren rigideses que 
segons ells ara hi ha al text de conveni . 

Com podeu comprovar no ens equivoquem en el nostre titular, novament proposen iniciar la negociació del 
Conveni Col·lectiu de Banca proposant una congelació salarial i una retallada important dels nostres drets. 
Segueixen utilitzant com a excusa que la situació del sector no és bona, ni quan tenen beneficis de dos 
dígits. Els treballadors i treballadores del Sector no s'han beneficiat d'aquests resultats, quan són part 
important de la generació dels mateixos. UGT seguirà defensant a la taula del C. Col·lectiu la recuperació del 
nostre poder adquisitiu i el manteniment i ampliació dels nostres drets. 

Us seguirem informant. 

 

 

 

 

 

 

Els delegats i les 
delegades de la UGT 

amb tu cada dia 

También puedes dirigirte a:  Avda. América, 25, 7ª Planta.- 28002 MADRID - Fax 915 897 587 -  Tfno. 915 897 160   financiero@fesmcugt.org 


