
 

 

CCOO, UGT I FINE PRESENTEM UNA PROPOSTA CONJUNTA 

Després de l'acord aconseguit el passat 29 de juny per a prolongar la ultraactivitat del Conveni fins al 
31 d'octubre, aquest dijous, 16 de juliol, s'ha celebrat –en format virtual- una reunió de la mesa 
negociadora. 
 
CCOO, UGT i FINE  hem presentat una proposta conjunta sobre la pràctica totalitat dels apartats del 

Conveni dels quals, de manera molt resumida, en destaquem els següents: 

 
RETRIBUCIONS 
Pujades salarials del 3% de tots els conceptes salarials per a cadascun dels anys de vigència del 
Conveni. 

        
PROMOCIÓ PROFESSIONAL 
Millores en la carrera professional, reduint el temps per als canvis de nivell i garantint el Nivell 8, com a 
mínim, amb l'acreditació de la formació obligatòria (MIFID, IDD, LCCI i altres). 

 
PARTICIPACIÓ EN ELS BENEFICIS 
Substituir la “Percepció RAE sectorial”, per un altre indicador macroeconòmic o sectorial, així com una 
clàusula de no absorció ni compensació dels imports dels quarts de paga que puguin correspondre per 
l'aplicació d'aquest. 

 
TEMPS DE TREBALL   
Regulació del teletreball i propostes per a millorar la gestió del temps de treball, amb l'objectiu de 
poder realitzar una conciliació efectiva: sistemes de registre de la jornada, dret a la desconnexió. 

 
BENEFICIS SOCIALS 
Millores en els imports, terminis i condicions financeres dels préstecs. 

 
                            PERMISOS 

Actualització i millora del conjunt de permisos i llicències. 

 
IGUALTAT  
Impulsar els plans d'igualtat i les mesures de conciliació i corresponsabilitat, adaptant-los a la legalitat 
vigent. 
 
SALUT LABORAL 
Reconèixer agressions i violència externa com a riscos del sector. 
Avaluació dels riscos psicosocials, amb participació de la representació laboral. 
Reconeixement de les plantilles com a usuàries de pantalles de visualització de dades. 

 
Així mateix, proposarem la incorporació de nous capítols relatius a la Formació, la Transformació 
digital i els drets digitals. 
 

La propera reunió es celebrarà el 30 de juliol. 

Conveni Col·lectiu de Banca 


