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L’AEB HA DE SORTIR DE LA COVA
L’AEB ha tornat a les seves posicions de màxim
Conveni. Sembla que no ha
mesos. Tornen a plantejar passar de 
suprimir l'antiguitat i ampliar la mobilitat geogrà fica a 50 
kms. Lluny de buscar l'espai d'un acord a
semblaven acostar- se, ara opten per recomençar la 
negociació. CCOO i tots els sindicats ja els hem re spost 
clarament: el Conveni que volen, i en el qual insisteixen, 
NO ÉS POSSIBLE.  
La reforma laboral, aquella contra la que
és una de les seves grans bases. La fi de la vigència del Conveni, 
que en la seva versió seria el 19 de desembre, generaria 
inseguretat jurídica i bastants problemes per a tothom. Per a les 
empreses, abordar un més que previsible nou procés de 
concentració sectorial sense les condicions laborals clares no ha 
de ser el millor escenari. Per a les plantilles, els que treballem en 
els bancs i generem els beneficis, tampoc, perquè perdríem la base legal de les nostres condicions 
laborals. Les conseqüències serien molt greus.

En realitat no portem un any de negociacions. Totes les parts 
les negociacions fins a final de febrer de 2015. La vigència del Conveni hauria d'arribar, per tant i 
almenys, fins a la mateixa data de 2016.

En conseqüència, en la reunió d'avui, CCOO hem tornat a fer una aposta ferma per la negociació. De tal 
manera que hem lliurat textos co
documents exploratoris, que van en la línia de definir les possibilitats de l'acord i apostar per un conveni 
renovat, de modernització i de manteniment de drets i condicions. També hem rei
de principi d'acord a aconseguir en la pròxima Mes

• L'increment salarial per al 2015 i 
• La pròrroga de la vigència del Conveni. Fins al 31 març 2016.
• Decidir un principi d'acord sobre les matèries que poden configurar el Conveni.

No obstant això, l’ AEB manté la seva posició del primer dia, de retall ades salarials i de 
drets. El que inevitablement provocarà, a curt term ini, la convocatòria de mobilitzacions 
per fer sentir la veu de bancàries i bancaris en defensa del nostre conve ni.

ÉS TEMPS D’AVANÇAR, ÉS TEMPS D’UN BON CONVENI
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PROTECCIÓ DE DADES:

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del 
qual és titular la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També 
seran incorporade
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació 
corresponent al sector a què pertany l’empresa en 
què treballis i que pots comprovar en 
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les 
teves dades en aquests fitxers es el
de la teva relació com a persona afiliada amb les 
concretes finalitats establertes en els estatuts. A 
més aquestes dades podran servir per enviar
informació sobre les activitats i acords de 
col�laboració als que s’arribi amb altres entitats
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la 
web de la CS CCOO, dels acords i de les dades 
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets 
d’accés, rectificació, cancel�lació i, en el seu cas, 
d’oposició, enviant una sol�licitud per escrit 
acompanya
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la 
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al 
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens 
algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902
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CCOO proposem 
increment salarial pel 2015, 

pròrroga del Conveni
sobre els continguts. L’AEB 

torna a la seva posició de 
màxims, de supressió de drets.
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CCOO proposem un 
increment salarial pel 2015, 

pròrroga del Conveni i decisió 
sobre els continguts. L’AEB 

torna a la seva posició de 
màxims, de supressió de drets. 


