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Un quart de paga extra
A la nòmina del mes de novembre rebrem un quart de paga extra –salari base i
antiguitat– no consolidable ni absorbible, pactat entre els sindicats CCOO, UGT,
CSA i CC (CGT no va firmar l'acord) i l'empresa, per «l'esforç fet per tota la
plantilla en el procés d'integració de Banco Atlántico».
Som conscients que l'esforç fet durant els últims anys, les hores dedicades i la
tensió suportada no sempre es poden mesurar amb diners, sobretot, si afecten
la salut. Tanmateix, volem ressaltar que aquest quart de paga extra és el
L'empresa no
resultat de les queixes expressades per la majoria de la plantilla i la pressió
estava disposada
sindical que es va fer.
a gastar ni un
L'empresa no estava disposada a gastar ni un euro en una retribució extra de
euro en una
caràcter general i seguir, així, els seus criteris de retribució individual i
retribució extra
subjectiva. El descontent que va manifestar la majoria de la plantilla i la pressió
de caràcter
sindical van obligar l'empresa, finalment, a acceptar aquesta compensació extra
general
per a tots i totes.

Si no s'escolta el
sentiment
majoritari dels
treballadors i les
treballadores, la
queixa i la
protesta, que es
manifesta
públicament,
dóna resultat.

En uns relacions laborals bones entre empresa i plantilla seria normal que
l'empresa, per iniciativa pròpia, compensés els empleats i empleades pels
esforços que fan i que tingués en compte a més a més, els grans beneficis que
obtenen. Amb tot, a la nostra empresa passa el contrari, de mica en mica
retallen la nostra nòmina i redueixen les retribucions extraconveni (B50, B05 i
B06). Per això, malgrat que un quart de paga sigui només una part del que
mereixem, com a sindicat i plantilla, hem de prendre nota de la lliçó apresa: si
no s'escolta el sentiment majoritari dels treballadors i les treballadores, la queixa
i la protesta, que es manifesta públicament, dóna resultat.
Encara que en els últims temps no hi ha moltes coses per celebrar en aquesta
empresa, si més no, celebrem aquest quart de paga extra que tant ens ha costat
aconseguir.

Ajuda escolar
Aquest mes també veurem abonada l'ajuda escolar per a fills d'empleats. La
quantitat que correspon percebre aquest any per fill escolaritzat (de 0 a 23 anys)
és de 568,39 euros. Us recomanem –sobretot als empleats procedents de
Banco Atlántico– que repasseu la vostra nòmina per confirmar que no hi ha
incidències. Si n'hi haguessin, teniu fins a final d’any per reclamar, enviant un
correu a 901AjudaEscolar@bancsabadell.com
Sabadell, novembre del 2005
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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.

