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APOSTANT PER LA SALUT LABORAL 
 

Per part de l’empresa, s’està realitzant un estudi dels Factors de Riscos Psicosocials, 

desglossant els resultats per territoris, edat, sexe i funcions. 

Algunes enquestes encara s’estan realitzant, però de les que ja coneixem els resultats, 

ens demostren una realitat que ja coneixíem,  LA CÀRREGA MENTAL dels empleats i 

empleades està a uns nivells alarmants, essent el principal motiu de risc per a la nostra 

salut, tant física com psíquica i per extensió, de la conciliació de la nostra vida laboral i 

familiar. 

 

Quadres Grup Banc Sabadell sempre ha apostat per la defensa de la Salut Laboral i la 

eliminació dels Riscos Psicosocials que dia rere dia van minvant la nostra qualitat de 

vida, deteriorant el nostre estat de salut. 

 

Per això, hem fet arribar a l’empresa una sèrie de mesures correctores, que seran de 

gran ajuda, sol·licitant: 

 

- Que s’ampliï la plantilla en aquelles oficines on el seu ADM1 tingui un dèficit 

superior al 0,40 en un període màxim de sis mesos.. 

- L’aplicació dels temps  de les hores extres compensades per a administratius, 

per tal de no distorsionar les càrregues de treball. (A més a més d’estar en 

contra del Perllongament de la Jornada, és important que la compensació de 

les hores no suposi un perjudici per a la plantilla). 

- La limitació del  nombre de reunions, el temps de duració d’aquestes, i que es 

convoquin amb temps i forma suficient per a poder aplicar una correcta 

conciliació de la vida laboral i familiar. 

- La cobertura obligatòria de les baixes en oficines de 2 companys/es. 

 

Des de CGBS treballem per a que les nostres peticions siguin ateses, i així millorar la 

situació actual de tots els nostres companys. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

Correu electrònic: SindicatoCuadros@bancsabadell.com 

 

 
         A la nostra pàgina web: www.cuadrosgrupoba ncosabadell.es 
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