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Un altre cop el GAD!!!!! 
 

“Gestió Anual de l’Acompliment”: és el procés més r ellevant per a la gestió de les 
persones i desenvolupament professional de que disp osa la nostra entitat. En 
l’entrevista, manager i col·laborador conversaran v ers el seu acompliment en el lloc 
de treball, expectatives i necessitats de la seva c arrera professional i acordaran un 
pla d’acció de desenvolupament professional. 
 
Aquest paràgraf no és collita de Quadres Grup Banc Sabadell, aquets paràgraf reflecteix el 
que l’empresa vol obtenir a través del GAD, com a teoria està molt bé; però, 
lamentablement i a causa de determinades persones, és només això: teoria. 
 
A la pràctica, som coneixedors del fet que, per part d’algunes persones, s’està 
“recomanant” als seus col·laboradors que es puntuï a la baixa (la puntuació mitja d’aquest 
any ha de ser inferior a la de l’any anterior). 
 
A Quadres Grup Banc Sabadell ens preguntem quins motius s’oculten darrera d’aquesta 
mesura i, en un ràpid anàlisi se’ns acudeixen, al menys, tres: 
 
1º.- Els empleats i empleades de Grup Banc Sabadell ens hem tornat “tontos” de repent i 
hem perdut la capacitat de desenvolupar bé la nostra feina – DESCARTAT PER 
IMPOSSIBLE. 
 
2º.- Alguns dels valoradors que realitzen aquestes recomanacions poden ser definits pel 
principi de Peter: En una jerarquia, tot empleat tendeix a ascendir fi ns el seu nivell 
d’incompetència: la nata puja fins a tallar-se.  
Com a corol·lari del seu famós principi, Laurence J Peter dedueix els dos següents: 

a. Amb el temps, tot lloc tendeix a ser ocupat per u empleat que és 
incompetent per a desenvolupar les seves obligacion s. 
b. El treball és realitzat per aquells empleats que  no han assolit encara el 
seu nivell d’incompetència.  

Temen, doncs, valorar bé als seus col·laboradors per por a que aquests els treguin el lloc? 

3º.-Utilització dels GAD baixos com “arma de destrucció massiva”: amenaces de trasllats…. 

Un cop descartat l’impossible, el que queda, per im probable que sembli, ha ser la 
veritat.  (Sir Arthur Conan Doyle)  

 
 
 

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

Correu electrònic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 

En la  nostra pàgina web: 
www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

 


