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Els delegats i delegades de la UGT amb tu cada dia 

El passat 2 de juliol es va celebrar la setena reunió de la taula negociadora del Conveni Col·lectiu de Banca a 
la que es va seguir negociant un possible acord sobre el registre de jornada. 
 
Per fi, en aquesta reunió la patronal AEB va lliurar les 
seves propostes per escrit, ja que fins al moment només 
les havia comentat verbalment, tot i que tots els 
sindicats ja havíem lliurat les nostres propostes de feia 
diverses reunions. No sabem si aquesta actitud 
dilatòria és una estratègia premeditada per no arribar 
a cap acord i així justificar la implantació unilateral 
dels seus criteris. 
 
Després de realitzar una lectura conjunta durant la 
reunió, ens reafirmem en la manca de voluntat per part de la patronal d´arribar a un acord. 
 
En primer lloc, perquè la redacció sobre l'àmbit d'aplicació és bastant ambigua i confusa, fent referència a 
l'exclusió de l'Alta Direcció i de l'anomenat "col·lectiu identificat" segons la normativa europea. 
 
Segueixen insistint en mantenir el registre en suport paper com una alternativa més, una cosa que sembla 
incoherent en empreses que presumeixen del seu alt nivell d'implantació tecnològica, però que 
consideren impossible establir un sistema tecnològic per a realitzar el registre diari de la jornada. 
 
Però el gran problema és que, a més de realitzar propostes sobre el registre de jornada, entren de ple en 
el diseny del temps de treball, introduint elements com "temps efectiu de treball", "auto registre de 
jornada", "pauses de caràcter personal " hi ha entitats que estan molt preocupades pel nombre de 

vegades que els seus treballadors i treballadores surten per fumar ... 
 
Per a la UGT això no té res a veure amb el contingut concret d'aquestes 
negociacions, tret que el que es pretengui és allargar la negociació 
deliveradament, ja que és evident que introduir aquests temes a hores d'ara 
segurament farà inviable arribar a un acord tenint en compte que el termini 
màxim fixat és el 31 de juliol de 2019. 


