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L’1 de gener de 2018 es reprèn la meritació de triennis. 

 

Després de tancar-se sense cap acord la comissió d'estudi sobre els triennis en Banca, 
l'1 de gener es torna a engegar el comptador per a la meritació dels triennis de tècnics 
(Nivells 7 i 8 i nivells de l'1 al 6 amb poders). 
 
La patronal de la Banca (AEB)  valorava com a “obsoleta” la retribució vinculada a 
l’antiguitat a les empreses, és a dir, els triennis. 
 

Des de CCOO no compartim aquesta valoració, ja 
que entenem que l'experiència representa una 
progressió i millora en el desenvolupament i aportació 
de les persones als resultats de les entitats, al costat 
d'altres elements, com, per exemple, la formació. 

En realitat, el plantejament de l’AEB era vincular 
major nivell salarial a la productivitat individual i als 
resultats de les entitats, en detriment del salari fix. 

CCOO els hem manifestat que els sistemes 
“individualitzats”, al no estar acordats amb la 
representació laboral, deixen molt a desitjar quant a la 
seva objectivitat i transparència pel que, si volen 

parlar de la política retributiva, el lògic i coherent seria que les entitats acceptessin 
establir negociacions i aconseguir acords amb els sindicats per regular les retribucions 
variables existents a cadascuna de les empreses.  

També els hem plantejat una millora en els sistemes de promoció i/o carrera 
professional, dotant-los de major objectivitat, transparència i progressió, així com tenir 
en compte els efectes que, en aquesta qüestió, té la implementació de la directiva Mifid 
II. 

Fins ara, amb CCOO com a sindicat majoritari en el sector financer, hem aconseguit 
sortejar amb èxit els aspectes més negatius de la reforma laboral, en mantenir 
íntegrament l'estructura del Conveni de Banca. D'aquí la importància que valorem el 
Conveni com un conjunt de drets, sense caure en la demagògia fàcil d'algunes 
organitzacions sindicals, que critiquen alguna part obviant el valor que té el tot.  

 

CCOO no baixarem la guàrdia, perquè la reforma laboral està vigent i no sembla que 
sigui modificada a favor de la classe treballadora, en un futur pròxim. Per tant seguirem 
posant al servei de les plantilles l'experiència i la fermesa necessàries per preservar 
uns Convenis que són la millor garantia per mantenir el conjunt de drets que hem 
aconseguit al llarg de molts anys. 

 

CCOO el teu sindicat útil i eficaç 

 Gener 2018. 
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