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AMB EL TEU CONVENI, MÉS I MlLLOR (III) 

Signat el Conveni Col·lectiu per 
als anys 2007 a 2010 

 
Avui s'ha procedit a la signatura del Conveni Col·lectiu per als anys 2007 a 2010, subscrit 
per l’ACARL i els sindicats CCOO i CSICA (68,06% de representació). Un Conveni que 
suposa més capacitat adquisitiva mitjançant el Plus Conveni, l'Ajuda de Guarderia i el 
Préstec Habitatge. Un Conveni que ens dóna més temps per a viure mitjançant el 
tancament de les tardes dels Dijous de Nadal, un dia addicional de permís i les mesures 
de conciliació. Un Conveni que obre més camins per a avançar en matèria d'Igualtat i 
Formació. En definitiva, El teu Conveni. 
 

Més temps 
per a viure 

 Un Conveni d'avantguarda en l'extensió i profunditat amb la que 
desenvolupa la Llei d'Igualtat, millorant els permisos per naixement, 
adopció o acolliment, ampliant la possibilitat de reducció de jornada 
a cura de familiars, possibilitant permisos i excedències per raons 
familiars i formatives. 

 Un Conveni que, coincidint amb el 15è aniversari de la majoria 
sindical de CCOO en el sector que va permetre aconseguir els 
Dissabtes Festa l’any 1992, segueix avançant en aquesta matèria 
amb el tancament de les tardes dels dijous de Nadal i l'ampliació 
d'un dia de permís. 

Més 
capacitat 

adquisitiva 

 Un Conveni que incrementa en més d'un punt sobre l’IPC el nivell 
salarial amb l'addició d'un quart de paga al Plus Conveni i la pujada 
de la seva part lineal.  

 Un Conveni que incrementa les ajudes per formació, amb especial 
esment al 53% de pujada de l'Ajut Guarderia, que passa de 556€ a 
850€ el 2010.  

 Un Conveni que incrementa en un 60% la quantitat mínima del 
préstec habitatge, que passa de 117.000€ a 186.000€, a més de reduir 
la quota en situar en 35 anys el termini d'amortització. 

Més 
camins per 
a avançar 

 Un Conveni que augmenta la protecció contra la violència de gènere 
a través del dret preferent a la reserva del lloc de treball i cobertura 
de vacants, la justificació d'absències o faltes de puntualitat i el dret 
a reducció de jornada.  

 Un Conveni que continuarà impulsant el camí cap a la Igualtat a 
través de la Comissió Sectorial creada a aquest efecte.  

 Un Conveni que estén l'Ajuda d'Estudis a Postgraus, avançant en la 
línia demandada per unes plantilles que s'incorporen en gran mesura 
ja amb formació universitària.  

 Un Conveni que consagra l'obligació de les Caixes de negociar 
l'aplicació del que fa referència a l'aplicació dels horaris singulars 
que el Conveni va establir el 1992, evitant la discrecionalitat que en 
aquesta matèria s'havia produït en algunes caixes. 

En definitiva, El teu Conveni  
FELICITATS a tots els treballadors i treballadores de les Caixes d'Estalvis i GRÀCIES, una 

vegada més, per la vostra confiança, que és la que ens permet seguir avançant. 


