
 
 
 

 
 

 
 

grup banc sabadell 
 

 
Els nostres salaris pugen el 2%  

des de l’1 de gener de 2009 
 

 
El Conveni Col·lectiu de Banca 2007-

2010 estableix que els nostres salaris 

s’incrementin des de l’1 de gener en un 

2%. 

√ La dada de l’IPC de 2008 és 

coneguda, tot i que no és oficial. 

Dècima amunt, dècima avall, es 

situarà al voltant de l’1,5%. Això vol 

dir, mig punt per sota de l’increment 

dels nostres salaris, cosa que 

representa una millora significativa del 

nostre poder adquisitiu. 

√ Això també comporta que els nostres 

salaris no s’han de revisar una 

vegada ha finalitzat el 2008, però si 

que s’haurà de fer al final de 2009 si 

l’increment de l’IPC es situa per sobre 

del 2%, ja que mantenim la clàusula 

de revisió salarial per a 2009 i 2010. 

Tenim contrastades amb l’AEB les taules 
salarials que reproduïm al darrere 
d’aquest comunicat. També les hem fet 

conèixer als bancs, amb l’objectiu que 

puguem cobrar l’increment salarial aquest 

mes de gener. 

Novament constatem que la negociació 

col·lectiva és la millor fórmula per 

mantenir els nostres salaris i organitzar la 

defensa dels nostres interessos. La 

capacitat negociadora dels sindicats és la 

garantia més gran per aconseguir els 

nostres objectius i regular i millorar les 

nostres condicions laborals. 

 
Gener de 2009 

 
 
 

La teva afiliació contribueix directament a millorar la capacitat de negociació 
 



 
Butlleta d’afiliació Envieu a  3532-0002 CC.OO. Signatura  
Nom  Ofic:   
Domicili    
Població  CP:   
Cte. càrrec DNI Data       /       /          
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que és titular CCOO integrat pels fitxers que pertanyen a la Confederación o unió regional corresponent segons el lloc en què radiqui el teu centre de treball, a la federació del sector al que pertanyi l'empresa en la 
qual treballis, així com - en tot cas - a la CSCCOO. En la següent URL pots consultar els diferents ens que componen CCOO: http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalitat del tractament de les teves dades per part de totes elles la constitueix el 
manteniment de la teva relació com a persona afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més de l'indicat les teves dades poden ser emprades per CCOO per a enviar-te informació sobre les activitats i acords de col·laboració que s'estableixin 
amb altres entitats. Sempre estaràs informat en la web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) dels esmentats acords i de les dades de les entitats. Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, enviant una sol·licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI adreçada a CSCCOO amb domicili situat en la C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Haurà d'indicar sempre la referència “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.es o trucar al telèfon 917.028.077. 

COMFIA-CCOO grup banc sabadell 
C. l’Horta Novella, 23 – 08201 Sabadell 
CPI 3532-0002 Tel. (93) 748 13 22 - Fax (93) 725 86 76 CCOO901@bancsabadell.com  
http:// www.comfia.net/bs/ adherida a la unión network international  
 

Connecta’t al nostre web: People > Seccions Sindicals >COMFIA-CCOO >  http:// www.comfia.net/bs/ 

Taules salarials del Conveni Col·lectiu de Banca des de l’1 de gener de 2009 
 

  Taula salarial 
de  2009 

  Taula salarial 
de  2009 

Concepte Import euros 
en 12 pagues 

Concepte Import euros 
en 12 pagues 

        
SOUS  Triennis de tècnics  

   Nivell I 484,55
Grup de tècnics  Nivell II 368,96
Nivell I 32.664,18 Nivell III i IV 319,46
Nivell II 28.244,41 Nivell V 262,57
Nivell III 23.887,81 Nivell VI i VII 176,19
Nivell IV 22.759,44 Nivell VIII 137,66
Nivell V 19.678,50     
Nivell VI 18.425,56 Assignacions especials   
Nivell VII 17.506,40 Assignació transitòria 61,7
Nivell VIII 16.586,88 Assignació conserges 266,43
    Plus transitori 571,33
Grup d’administratius       
Nivell IX 15.327,69 Altres plus   
Nivell X 13.656,38 Plus de qualitat de treball 2.038,13
Nivell XI 12.271,26 Plus de polivalència funcional 1.116,25
   Plus de serveis generals 1.116,25
Grup de serveis generals      
Nivell IX 15.327,69 Bossa de vacances   
Nivell X 13.656,38 Juny, juliol, agost o setembre 139,18
Nivell XI 12.271,26 Març, abril, maig o octubre 222,68
Nivell XII (hora) 3,17 Reste dels mesos 389,67

        
Triennis   Dietes   

Serv. Gral. 12 (hora) 0,17 Pernoctant fora del domicili  
Titulat amb jornada incompleta 212,21 Propi 29,58
Reste del personal 424,41 Quan es pernocti en el  

    domicilio propi 12,96
 
NOTA.- Per conèixer el salari anual, cal dividir per dotze els conceptes de sou i triennis d’aquestes taules 
salarials i multiplicar-les pel número de pagues que s’indiquen en la fitxa salarial.  


