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 AMB EL TEU CONVENI, MÉS I MlLLOR  (IV) 

Més camins per avançar  
 

En aquest quart informatiu de la sèrie ens centrem en els camins oberts en matèria 
d'Igualtat i Formació, a més de ressaltar la importància d'haver limitat la unilateralitat 
en la implementació dels supòsits de jornades singulars.  
 

Més camins per avançar en Igualtat 
... a través de la 

Comissió 
d'Igualtat i la 

protecció contra 
la violència de 

gènere 

 Creació d’una Comissió d’Igualtat, per impulsar i estudiar l'aplicació de 
la Llei d'Igualtat a les caixes, establir recomanacions i exercir com 
observatori sectorial.  

 Protecció contra la violència de gènere: dret preferent a la reserva del 
lloc i cobertura de vacants en cas de necessitat d'abandonament del 
lloc o trasllat, justificació d'absències o faltes de puntualitat i dret a 
reducció de jornada. 

Més camins per avançar en Formació 
... a través de la 

extensió de la 
Ajuda d’Estudis a 

Postgraus 

 Extensió de l'Ajuda d'Estudis d'Empleats a estudis de postgrau (tant 
oficials com no oficials), avançant així en la línia principal demandada 
per unes plantilles que, en gran mesura, s'incorporen a les caixes amb 
formació universitària.  

 L'import màxim a cobrir per matrícula i llibres es fixa en 1.800€. 
 L'Ajuda es vincula a l'activitat de les Caixes o amb prevalença del lloc 

de treball (Dret, Empresarials, Informàtica, Enginyeries, etc.). Això no 
afecta als estudis iniciats abans del Conveni. 

Més camins per negociar y regular 
 Enfront dels riscos d'implantació discrecional de jornades singulars per 

part de les Caixes, s'estableix com un requisit imprescindible l'acord 
amb més del 50% de la representació sindical en la caixa per a 
establir-la en dos supòsits.  

 Aquests dos supòsits són els següents: 

 Oficines exclusivament dedicades al segment d'Empreses, supòsit que 
tot i no estar previst en Conveni ja fa anys que es va implantar 
unilateralment en algunes caixes.  

 Oficines en grans centres comercials, assimilant les situades en grans 
polígons o en l'exterior de grans centres en l'interior dels quals no sigui 
factible la seva obertura. Així, els intents d'interpretació discrecional 
“flexible” per part d'algunes Caixes es remeten forçosament a la 
negociació col·lectiva. 

... fixant la 
negociació 

col·lectiva a 
cada caixa com 

l‘únic marc per 
abordar supòsits 

de jornades 
singulars que 

algunes 
intentaven 
implantar 

unilateralment 

 Amb aquestes disposicions es garanteix que les caixes renunciïn a 
temptacions unilaterals i obliga a aquelles que vulguin establir algun 
d'aquests supòsits (que, com el seu propi nom indica, són singulars, és a 
dir excepcionals) a acordar amb la majoria de la representació laboral 
tant la seva hipotètica obertura com les condicions laborals.  

 

 

Coneix el Teu Conveni a www.comfia.net 


