
Davant l'eventualitat que puguin existir errors en la liquidació d'havers o quitança que l'empresa
t'ha enviat, convindria fer la següent manifestació, bé en a través del Portal de l'empleat (procés
de finestreta única creat a aquest efecte) o bé en l'email gestión.adhesiones.rrhh@caixabank.com
(en cas de no poder accedir al Portal de l'Empleat), el mateix dia que procedeixis a la signatura
digital dels documents d'extinció:

“Pel fet que el document de saldo i quitança elaborat unilateralment per l'empresa només

permet incorporar la signatura electrònica de la persona treballadora, sense que es pugui afegir
cap manifestació o excepció, com a complement del document signat digitalment, procedeixo a
comunicar-los que estic:

• Conforme llevat d'error o omissió en la liquidació i quedant pendent de l'abonament de la

retribució variable que em correspongui per incentius i reptes de l'any 2021.

• No d'acord amb la renúncia d'accions.

Ajuda per a formació de fills/es d'empleat/des

Si et trobes en algun dels següents supòsits:

• Tenir pendent de resolució la teva sol·licitud d'ajuda per a formació de fills/as o de

complement per residència.

• Que t'hagin denegat la sol·licitud d'ajuda per a formació de fills/as entre 21 i 25 anys.

• Que t'hagin denegat la teva sol·licitud de complement per residència (per estudis dels teus

fills/es)

T'informem que després d'haver instat la Direcció l'aplicació estricta de la literalitat de l'art. 57 del

Conveni Col·lectiu d'Estalvi que estableix aquestes ajudes, i donada la negativa d'aquesta i davant
la interpretació restrictiva i arbitrària de la Direcció en la concessió d'aquestes ajudes, des d'UGT
hem requerit a la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu perquè resolguin a aquest efecte.

En previsió que s'interposin futures accions legals, t'aconsellem fer la següent manifestació bé a

través del Portal de l'Empleat (procés de finestreta única creat a aquest efecte) o bé en l'email
gestión.adhesiones.rrhh@caixabank.com (en cas de no poder accedir al Portal de l'Empleat) el
mateix dia que procedeixis a la signatura digital dels documents d'extinció:

“Pel fet que el document de saldo i quitança elaborada unilateralment per l'empresa només

permet incorporar la signatura electrònica de la persona treballadora, sense que es pugui afegir
cap manifestació o excepció, com a complement del document signat digitalment, procedeixo a
comunicar-los que no estic d'acord amb la declaració de conformitat amb el saldo i quitança
lliurada per l'empresa, així com amb la renúncia d'accions, en la mesura en què no es contempla
en la liquidació les quantitats degudes en concepte de  _______________________” (caldria
especificar en cada cas les quantitats o conceptes omesos en la quitança, com ara, a títol
d'exemple: complements per residència o ajuda per a formació de fills que no t'hagin estat
abonades en estar pendents d'acreditar estudis, residència..., o que se t'hagin denegat).



Assessor/a Financer/a

Si has estat realitzant la funció d'assessor/a financer o de Gestor/a de Carteres fins a l'entrada en

vigor de l'Acord Laboral d'Integració (1 de setembre), no continuant a partir de la mateixa i
deixant de percebre el plus corresponent associat a la funció.

La UGT hem requerit a la direcció que procedeixi a la regularització de les quantitats no abonades

i al manteniment fins a la data d'extinció del plus associat a aquestes funcions tal com s'estableix
en l'acord de l’ERO ("g) Garanties plusos financers"), i havent-se de tenir en compte a l'efecte de
determinar la indemnització.

Per tant, t'aconsellem que facis la següent manifestació a través del Portal de l'empleat (procés

de finestreta única creat a aquest efecte) o bé en l'email gestión.adhesiones.rrhh@caixabank.com
(en cas de no poder accedir al Portal de l'Empleat) el mateix dia que procedeixis a la signatura
digital dels documents d'extinció:

“Pel fet que el document de saldo i quitança elaborada unilateralment per l'empresa només

permet incorporar la signatura electrònica de la persona treballadora, sense que es pugui afegir
cap manifestació o excepció, com a complement del document signat digitalment, procedeixo a
comunicar-los que no estic d'acord amb la declaració de conformitat amb el saldo i quitança
lliurada per l'empresa, així com amb la renúncia d'accions, en la mesura en què no es contempla
en la liquidació les quantitats degudes en concepte de Plus funcional associat a la funció de
………….. que venia desenvolupant fins a l'entrada en vigor de l'Acord Laboral d'Integració.”

Altres Casuístiques

Per a altres casuístiques, et deixem una redacció genèrica perquè concretis en funció de la
teva situació particular:

“Pel fet que el document de saldo i quitança elaborada unilateralment per l'empresa només

permet incorporar la signatura electrònica de la persona treballadora, sense que es pugui afegir
cap manifestació o excepció, com a complement del document signat digitalment, procedeixo a
comunicar-los que no estic d'acord amb la declaració de conformitat amb el saldo i quitança
lliurada per l'empresa, així com amb la renúncia d'accions, en la mesura en què no es contempla
en la liquidació les quantitats degudes en concepte de ________________
____________________” (caldria especificar en cada cas les quantitats o conceptes omesos en la
quitança).

Finestreta única

S'ha creat a través del Portal de l'Empleat una “Finestreta única” específica on, a través de
“Sol·licituds a Recursos Humans”, trobaràs una nova opció disponible per a realitzar les següents



gestions relacionades amb la desvinculació, existint la possibilitat de poder adjuntar qualsevol
documentació relacionada amb la seva consulta:

- Adhesió ERO – Consultes: es podrà enviar consultes relacionades amb el contingut de la
documentació a signar.

- Adhesió ERO – Signatura no conforme: es podrà manifestar la disconformitat als

documents objecte de signatura digital.

- Adhesió ERO – Desocupació: es podrà acreditar el no dret (total o parcial) a la

prestació per desocupació per causes no imputables a l'efecte del càlcul de la
indemnització.

- Adhesió ERO – Altres: es podrà realitzar qualsevol altra consulta per un motiu diferent a

qualsevol dels anteriors.


