ARRIBEM A UN MARC DE CONVENI
1,4% d’increment per sobre de l’IPC  Tancament 3 dijous + 1 dia de permís
Préstec Habitatge 186.000 € i 35 anys  Mesures de conciliació i igualtat
10 d’octubre de 2007
Després de diversos mesos de negociació, i després d'haver reconduït la situació davant la
impossibilitat d'avançar en l'escenari que a l'estiu va plantejar conjuntament la representació sindical,
ahir vàrem arribar a un marc de conveni que esperem culminar en les pròximes setmanes amb la
signatura de tota la representació sindical, els aspectes fonamentals de la qual són els següents:

Vigència: 4 anys

4 anys (2007, 2008, 2009, 2010)

Increment
salarial real:
1,4% sobre l’IPC

Increment de la capacitat adquisitiva en uns 1,4 punts per sobre de
l’IPC, amb una pujada salarial al voltant del 4% en 2007, per dues vies:

0,25 pagues més,
incorporades al
Plus Conveni



2007, 2008, 2009 y 2010: IPC previst amb clàusula de revisió.



Plus Conveni: passa a ser una suma de dues quanties.Quantia lineal:
+ Quantia segons nivell:

2007
2008
2009
2010
255€
270€
285€
300€
Un quart de paga del salari base.

Corresponen endarreriments 2007 per aquests conceptes (IPC i Plus
Conveni).


Tancament de 3 tardes més de dijous al Nadal. S'arriba a una xifra
propera al 50% de les tardes de dijous tancades; El 2007 aquesta
xifra serà superior amb el tancament del 20 i 27 de desembre.



1 dia addicional de permís els anys 2008, 2009 i 2010, que es suma
als 25 dies de vacances per a totalitzar 26 dies laborables.

Singulars, només
per Acord



L'establiment de jornades singulars en grans centres comercials i
oficines d'empreses només podrà fer-se mitjançant Acord laboral
amb la representació sindical de cada caixa.

Préstec
Habitatge:
186.000€, 35 anys



La quantia mínima que es té dret a sollicitar s'eleva fins a 186.000€
(60% d'increment: actualment són 117.000€).



Termini d'amortització: S'incrementa a 35 anys, amb el màxim de 70
anys d'edat (actualment són 25 anys).

Altres conceptes:
substancial
millora de
l’Ajuda Escola
Bressol (de 556€
a 850€)

Revisió d’altres conceptes per sobre de l’IPC:

Igualtat



Comissió d'Igualtat, que impulsarà i articularà els Plans d'Igualtat a
totes les Caixes.



Mesures de conciliació, entre les que destaca l'ampliació a 3 dies
laborables (2 dies naturals més amb desplaçament) per naixement,
adopció o acollida, i defunció, malaltia greu, accident o
hospitalització de familiars fins a primer grau.

Tancament
dijous de Nadal
1 dia més de
permís

3 dies hàbils per
naixement i
malaltia

2008
2009
2010
Ajuda Escola Bressol
750€
800€
850€
Ajuda Estudis Fills
450€
470€
480€
Ajuda Est. Fills Minusvàlids
3.000€
3.100€
3.200€
Dietes:
64,65€
66,59€
68,59€
Quilometratge:
0,29€
0,30€
0,31€
Aportació post. 86 (Conveni)
700€
+IPC
+IPC
Ajuda Estudis Empleats: S'amplia a postgraus i estudis no oficials, es
limita import (1.800€) i es circumscriu a estudis relacionats amb
activitat professional.

