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Nòmina  de  gener  2007
A la nòmina que rebrem aquest mes de gener

s'actualitzaran les taules salarials amb el 0,05%,
perquè així ho exigeix la clàusula de revisió salarial

del Conveni, ja que l'IPC de l'any 2006 ha estat d'un

2,7%, mentre que la pujada salarial pactada va ser

del 2,65%.

També s'actualitzarà a la nòmina de gener el

concepte salarial Economat (J.11) i les aportacions

al pla de pensions (J.12) amb el 0,05%.

J.11 Economat. Aquest concepte no el cobra la

totalitat de la plantilla, ni és igual per als qui la

perceben. Això depèn dels beneficiaris que es

tenien inscrits a l'economat en el moment que els

vals es van convertir en diners i de l'economat al

qual es pertanyia: Barcelona, Madrid o resta.

J.12 Aportació al pla de pensions. Aquest

concepte sí que consta en la nòmina de tota la

plantilla, perquè tots els empleats formem part
del Col·lectiu B, com recullen els pactes dels anys

2001 i 2002, però amb diferents quantitats

aportades segons la data de la seva entrada o

d'integració a Banc Sabadell. Tot seguit descrivim

els diferents col·lectius:

Col·lectiu A
Empleats en actiu a Banc Sabadell el 2 de
novembre de 1990 i amb una antiguitat en
banca anterior al 8-3-80

Col·lectiu A1
Empleats en activo a Banc Sabadell el 15
de novembre de 2002 amb una antiguitat
en banca anterior al 8-3-80, que no
pertanyen al Col·lectiu A 

Col·lectiu A2
Empleats en actiu a Banc Sabadell l'1 de
gener del 2005 i amb una antiguitat en
banca anterior 8-3-80, que no pertanyen
als Col·lectius A ni  A1

Aquests col·lectius rebran una aportació de 444,34
euros al seu compte del Col·lectiu B.

Col·lectiu B Tots els empleats que tenen una antiguitat
a banca posterior al 8-3-1980

Aquest col·lectiu rebrà 682,22 euros en el seu
compte partícip.

A més a més, aquells empleats que provenen del

Banco Atlántico i pertanyen al col·lectiu B,

percebran la tercera i última aportació pels seus

serveix passats pendents de pagament.

Sabadell, gener 2007

J.12  APORTACIONS AL PLA DE PENSIONS   �   NÒMINA DE GENER

Col·lectius A, A1 i A2
Col·lectiu B

(Banc Sabadell)
Col·lectiu B 

(procedents de Banco Atlántico)
Economat: 305,57 € Igual anterior: 444,34 € Igual anterior:    682,22 €
Targeta sanitària:   99,12 € Més pacte 10-2002: 237,88 €
Àpat de germanor:   39,65 € 
TOTAL 444,34 € TOTAL               682,22 €

Més el tercer i últim pagament
pels serveis passats pendents
de pagament (segons edat i
antiguitat)
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