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ACORD SOBRE PREJUBILACIONS

Com sabeu, des de CCOO denunciàvem la manera en què s'estava prejubilant per la precarietat
i la falta de claredat en les condicions que l'empresa oferia.
Per aquesta raó CCOO, sense el consens de la resta de sindicats, vam acudir en solitari a la
Junta d'Accionistes per denunciar-lo i demanar un acord. Allí vam dir: «Som aquí, per
demanar(…) el compromís en aquesta junta per part del president d'establir un acord de
prejubilacions.»
Vint dies després, es va iniciar una negociació que va acabar ahir amb la signatura d'un acord de
prejubilacions.

Resum de l'acord:

Edat: A partir dels 53 anys.

Imports: Dels 53 als 55 anys d'edat, 83% del
salari brut del conveni, inclosa la borsa de
vacances, més el 79% dels conceptes
voluntaris, amb la deducció del cost de la
seguretat social a càrrec del treballador.

A partir dels 55 anys, els percentatges són el
88% del salari brut del conveni més el 84%
dels conceptes voluntaris, amb la deducció del
cost de la seguretat social.

Seguretat social: L'empresa pagarà el
conveni especial.

Revaloració: Les quantitats acordades de
prejubilació i conveni especial es revaloraran
en un 3% als 56 anys i un 4% més als 59.

Edat de jubilació: Als 61 anys amb el
complement de pensió (PE) d'aquesta edat,
per percebre de manera vitalícia.

Beneficis socials: Es mantindran les
condicions dels préstecs hipotecaris vigents i
les condicions al compte corrent i els serveis.

Vigència: El pacte finalitzarà el 31 de
desembre de 2008 i podrà ser renovat per les
parts.

� Aquest acord crea un marc clar per a les prejubilacions.
� Hem aconseguit regular la situació i millorar econòmicament l'oferta de les prejubilacions pel

que fa a la situació anterior. Així mateix, en l'etapa de jubilació es reconeix el complement de
pensió dels 61 anys i el manteniment de la condició de partícip en suspens en el pla de
pensions.

� Per a CCOO ara és imprescindible treballar per millorar les condicions dels treballadors
que es van incorporar al Banc després del 1980, sense dret al complement de pensió.
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mat 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
ió 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
mentada que pot fer CCOO en els termes previstos en la Llei esmentada.
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