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UNITAT SINDICAL PER UN CONVENI JUST I SENSE RETALLADES 

 

 
 

 

Va arribar el dia! El divendres 16, al carrer, vam defensar un conveni laboral just, el que ens mereixem, pels 

treballadors del sector de l´estalvi. 

 

No ens ha quedat més remei que iniciar un calendari de mobilitzacions perquè la patronal es prengui 

seriosament un procés negociador que s´allarga des de fa mesos i en el que l´ACARL ha mantingut una postura 

inamovible des del principi. 

 

La seva entossudida posició fa impossible arribar a cap mena d´entesa pel que tota la representació sindical 

CCOO, SECPB-CSICA, UGT i CIC hem unit forces i si el dia 22 de novembre la patronal ens deixa sense conveni, 

anirem al jutjat. 

 

Ens trobarem en un punt de desacord del que només podrem sortir si l´ACARL mou fitxa i posa sobre la taula 

propostes coherents sobre les que puguem negociar perquè ens hem cansat de ser els pagans de la situació. 

Durant la crisi els treballadors ens estrenyem el cinturó i ens ajustem a les noves circumstàncies, pel bé comú, 

però no podem consentir que la situació econòmica comenci a millorar, els directius mantinguin o incrementin 

els seus salaris i que es pretengui mantenir les retallades sobre els empleats. 

 

Us recordem que per la patronal són necessàries reformes estructurals que passarien per la jornada partida, la 

supressió de l’a tiguitat, l´a plia ió de la o ilitat geogràfica o passar salari fix a variable. 

 

Els nostres delegats es van concentrar el matí del dia 16 a les seus principals de CecaBank (Madrid), CaixaBank 

(Barcelona), Bankia (València), Abanca (A Coruña), LiberBank (Oviedo), Ibercaja (Saragossa), Unicaja (Màlaga), 

CajaSur (Còrdova), BCM (Toledo), BMN (Múrcia, Palma de Mallorca i Granada). 

Entre tots, ho aconseguirem! Gràcies! 

 

S E C P B ,  S ´ I M P O S A  L ´ H O N E S T E D A T !  

https://www.csica.es/

