
 
 

    

                        

          
REUNIÓ AMB L’EMPRESA DIA 13 DE MAIG 2014 

 
El passat dimarts 13 de Maig es va celebrar una reunió entre l’Empresa i el conjunt de la representació 
sindical per a tractar d’una sèrie de temes que són d’interès per al conjunt de la plantilla. 
 
PLA OPORTUNITAT COMUNITAT DE MADRID- INSTANT BANKIN G 

El Banc busca nous canals i formes més eficients de captació i atenció al client i ha posat en marxa dos 
projecte a la Comunitat de Madrid. El primer és la contractació de 50 comercials “purs” que durant el 
període d’un any competiran entre ells. Els quatre millors passaran a formar part de la nostra plantilla. El 
segon és la creació d’un equip denominat InstantBanking, de gestió “remota” o a “distància” que es basa 
exclusivament en els nombrosos mitjans actuals d’interactuació amb els client, preferentment de rendes 
mitges i altes, doncs s’entén que estan més familiaritzats amb les noves tecnologies. S’iniciaran les 
proves a partir del 16 de juny. 
 
OFICINES DUAL I SERVEI RÀPID (Aquestes últimes aban s anomenades EXPRESS)  
Per una part (DUAL) consistiria en implantar un sistema de dos torns a oficines amb molt d’espai (de 8 a 
15 i de 16 a 20). Des del 28 d’abril hi ha en marxa una prova pilot a l’oficina de Novelda. I per altra 
(SERVEI RÀPID), consistent en la creació d’oficines on es prestin exclusivament serveis de caixa i 
administratius (No hi ha gestors comercials) en dos torns (De 8 a 11:15 i de 16 a 20), ja experimentat a 
BBVA i Bankia, doncs s’entén que és on aquesta operativa es concentra al llarg del dia. El 19 de maig 
s’inicia una prova pilot a l’oficina d’Elda. 
 
EXTENSIONS DE JORNADA  
L’Empresa està elaborant unes instruccions precises al respecte per a la DT Est que ens farà arribar en 
breu als representants dels treballadors. Està previst el tancament de 300 oficines al mes d’Agost com 
s’havia fet anteriorment, fent-se extensiu a partir d’ara a la zona CAM. 
  
SISTEMA D’INCENTIUS VALORA  
Es crea un nou sistema d’incentius on es gratifica de manera diferenciada entre oficines grans i oficines 
petites i entre personal de gestió i administratiu. Es premiarà en funció del percentatge d’assoliment de 
resultats. L’Empresa ens ha facilitat un dossier que hem d’estudiar amb molta atenció doncs ens afecta a 
tots. 
 
TRASLLATS  
Sense arribar a concretar s’ha pogut constatar la sensibilitat de totes les parts sobre un tema que està 
afectant profundament a una part de la nostra plantilla. Seguirem aprofundint en el tema. 
  
 
LA NOSTRA OPINIÓ EN GENERAL ES POT RESUMIR EN: 
AGRAÏM MOLTÍSSIM LA INFORMACIÓ, PERÒ ENS AGRADARIA,  COM HEM MANIFESTAT 
SEMPRE, PARTICIPAR MÉS EN L’ELABORACIÓ. 
VALOREM  MOLT POSITIVAMENT LA CREACIÓ DE NOUS LLOCS  DE TREBALL SEMPRE 
QUE SIGUIN A L’EMPARA DEL CCB I QUE ES NEGOCIï AMB LA REPRESENTACIÓ 
SINDICAL TOT ALLÒ QUE SE “SURTI” DEL MATEIX. 
MALGRAT QUE EL SISTEMA D’INCENTIUS NO ESTÀ EN EL CC B, QUADRES DE MANERA 
ESPECIAL, DEMANA QUE FORMIN PART DE LA NEGOCIACIÓ 
EN RELACIÓ ALS TRASLLATS CREIEM QUE HEM DE SER TOTS  MÉS FLEXIBLES I 
BUSCAR MANERES DE CREUAR LES NECESSITATS DE LA PLAN TILLA I DE L’EMPRESA 

 
EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE!!!  

 
Correu electrònic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 

En la  nostra pàgina web: 
 www.cuadrosgrupobancosabadell.es  

 


