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LA XOCOLATA DEL LLORO I LA TARGETA MENÚ PASS  

 
 

Des que el passat mes de setembre l’empresa va decidir de forma unilateral modificar el sistema 
de pagament de l’ajuda alimentària als empleats que tenen la jornada partida establerta a l’art. 25.3 
del Conveni Col·lectiu de Banca (Banca d’Empreses, polígons i CAR), tots els sindicats hem 
intentat negociar amb el Banc alguna fórmula que evités els problemes que generava el nou 
sistema de la Targeta Menú-Pass, substitutiu dels Tiquets-Restaurant, que rebia fins aleshores 
aquest col·lectiu de treballadors. 
 
Sense cap altra excusa que respondre una vegada i una altra que aquest sistema és totalment 
legal i s’ajusta a la normativa fiscal aplicable, l’empresa ha rebutjat totes les nostres propostes, fins 
i tot la fórmula de compromís plantejada per tots els sindicats perquè, almenys, s’abonessin en 
nòmina les quantitats no gastades amb la Targeta el mes anterior. 
 
Davant d’aquesta situació, que se suma a la negativa d’abonar l’ajuda alimentària als empleats 
amb Nivell III, II i I, només podem arribar a una conclusió que ens sembla realment mesquina: el 
Banc pretén estalviar-se la despesa de 9 euros  per cada dia que els treballadors afectats, sigui 
per la causa que sigui, no puguin fer servir la Targeta. 
 
Tot i ser sorprenent, sembla que alguns “cervells pensants” de la casa no han tingut cap altra 
ocurrència que aquesta solució que no deixa de ser la xocolata del lloro per estalviar despeses i 
penjar-se alguna medalla. A nosaltres també ens agradaria fer mèrits, podem suggerir-los unes 
quantes mesures d’estalvi a costa d’altres que no siguin els de sempre. 
 
Gràcies a banda, i tornant al tema de fons, la UGT considera que el text del Conveni Col·lectiu és 
clar: “als treballadors que fan horari partit (…) s’abona rà per cada dia en què efectivament 
facin aquest horari partit, en concepte d’ajuda ali mentària, la quantia de 9 euros” i creiem que 
aquest dret ha de prevaler sobre el de la forma d’abonament utilitzada per l’empresa, i encara més 
si impedeix l’exercici del dret del treballador a rebre l’ajuda alimentària per jornada partida i que 
això és aplicable sense cap excepció motivada per la categoria professional.  
 
Continuarem intentant buscar una solució negociada a aquest problema, i alhora estem estudiant 
amb els nostres Serveis Jurídics les vies d’actuació legal contra aquesta decisió unilateral de 
l’empresa. 
 
Mentrestant, i pel que fa a la Targeta Menú-Pass, recomanem a tots els treballadors afectats que 
guardeu algun justificant sobre els imports que no hagueu fet servir diàriament per poder fer la 
reclamació corresponent quan sigui el moment. 
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