
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

No a la pressió sense límits 
 
És lògic que en el sector financer es treballi amb cert grau de tensió per a assolir objectius, però el 
que estem vivint a la xarxa d'Oficines, sobretot en les darreres setmanes, s'escapa del que és 
humanament possible. 
  
La pressió actual va des d'un increment desmesurat d'objectius valora, que els fa, en la majoria dels 
casos, impossibles de complir, fins a multitud de casos en els que ni tan sols es segueixen les eines de 
seguiment implantades pel Banc, donant la sensació de que cadascú fa la guerra per la seva banda.  
 
Aquests són alguns exemples:  
  
- Cartes personalitzades marcant objectius a les figures comercials (Inclosos GI). 
- “Compromisos” de vendes amb les D.Z. que comporten un ús i abús de seguiments manuals, fora de 
tota normativa, amb continus informes i justificacions. 
- Utilització, cada vegada més generalitzada, de llenguatge ofensiu i escarni públic. 
- Prolongacions de jornada continues i obligatòries, que tot i així són insuficients per a assolir els 
"compromisos" imposats. 
  
En paral·lel, l'empresa afirma que hi ha excedent de persones, i així, afrontem una situació 
d'assetjament a la plantilla d'ampli espectre perquè, d’una banda, l’empresa exigeix resultats 
inassolibles i fustiga a les persones per a que els aconsegueixin, i per l’altra, manté el missatge de 
l’excedent de plantilla i així generen la sensació de por suficient per a aconseguir un clima laboral 
d’angoixa que els facilita la consecució dels seus objectius. 
  
El resultat d’aquests “ingredients” està generant un increment de baixes per ansietat,  i de persones 
que sense estar de IT necessiten d’ “ajuda mèdica” per a mantenir-se al peu del canó. 
 
És voluntat nostra aturar la fustigació i l’assetjament sistemàtic a la plantilla, per això, a més a més de 
l’obligació del banc d’establir un sistema de control de la jornada, tal i com indiquen les sentències 
de l’Audiència, proposem que, de la mateixa manera que el banc publica els millors empleats, es creï 
un rànquing dels mànagers que apliquin les pitjors polítiques de RRHH als empleats i empleades del 
seu àmbit, amb nom i cognoms.   
 

Potser la denúncia pública i concreta dels actors de l’assetjament i la pressió, posi fre a l’abús de les 
“tècniques” de pressió irresponsables i desmesurades.  
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EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE! 
 

Correu electrònic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 

 

 

         A la nostra pàgina web: www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

 

 

 
 


