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Grup Banc Sabadell

Nòmina de març
ØActualització de les taules salarials segons conveni
ØPagament d'endarreriments del 2,5 % del salari cobrat l'any 2004
La publicació del conveni col·lectiu en el BOE de 10 de març suposa l'actualització i regularització en la pròxima
nòmina de març dels salaris cobrats fins a la data.
Tots els conceptes salarials de conveni a la nòmina -els més habituals són A.01 Sou Base, B.01 Antiguitat, B.02
Antiguitat Tècnic (només tècnics), C.16 Plus Polivalència (només administratius), E.03 Plus Qualitat Treball i J.02
Bossa de Vacances - seran incrementats en un 2,75 %, pactat per a l'any 2003, que fins ara es venia cobrant en
un sol concepte "Increment a Compte del Conveni", i sobre aquest càlcul s'aplicarà el 2,50 % de l'any 2004. Per a
comprovar-ho, multiplicarem els conceptes de conveni de l'última nòmina por 1,053187 i obtindrem els nous
imports.

ØPagament d'endarreriments del 2,75 % sobre els beneficis socials
percebuts el 2003 i del 2,5 % sobre els del 2004
En compliment del Pacte d'Homologació de Condicions Sòcio-Laborals, hem de cobrar endarreriments sobre els
beneficis socials que s'han cobrat des de gener de 2003 fins a la data. Ens han de liquidar el 2,75% sobre els
imports percebuts per J.11 Economat (nòmina gener-2003), J.07 Ajuda Escolar (nòmina novembre-2003), J.08
Cistella de Nadal (nòmina desembre-2003) i d'altra banda el 2,5% sobre el J.11 Economat (nòmina gener-2004)
una vegada li hem incrementat el 2,75% corresponent a l'any 2003.

ØAportacions al pla de pensions
En actualitzar-se les taules salarials de conveni, el reglament del Pla recull que s'han de posar al dia les
aportacions definides que l'empresa ha desemborsat el 2003 i el 2004, per tot això, les quantitats a aportar són les
següents:

A

A1

B

Regularització any 2003

7,44 €

7,44 €

7,44 €

Regularització any 2004

17,54 €

17,54 €

22,95 €

24,98 €

24,98 €

30,39 €

COL·LECTIU =>

TOTAL

Col·lectiu A: Amb antiguitat en banca anterior al 8-03-1980 i al 3-11-1990 en el Banc.
Col·lectiu A1: Amb antiguitat en banca anterior al 08-03-1980 i al 16-11-2002 en el Banc.
Col·lectiu B: Amb antiguitat en banca posterior al 08-03-1980.

Per a qualsevol dubte al respecte restem a la vostra disposició.
Sabadell, 29 de març de 2004
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Estic informat que les dades personals que facilito per a la gestió sol·licitada s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal per a ús intern sota la responsabilitat de CCOO, que puc exercitar els drets d’accés, rectificació i
cancel·lació de les dades que hi ha en aquest fitxer en els termes previstos en la LOPD 15/99 i resta de normativa complementària a través de les seus de CCOO i, per tant, dono la meva conformitat a la recollida de dades, i també a la cessió per a la
finalitat esmentada que pot fer CCOO en els termes previstos en la Llei esmentada.

