
 

 

 

 

 

 

NOVA ESTRUCTURA DE XARXA I FORMACIÓ MIFID II –   22 Setembre 2016 
 

Avui, el Banc ha convocat a la representació sindical. Encara que això no sigui transcendent, 

creiem que els Sindicats no han de ser els últims en assabentar-se dels canvis significatius en 

l’organització del treball.  En aquest cas, mitja Europa ja sabia tots els detalls. Cuidar les formes 

sempre és positiu per a totes les parts. És de les poques coses que no tenen cost.  

Pel què fa al tema de fons, hem de dir primer, que l’organització del treball és competència de 

l’Empresari, però la nostra obligació és vetllar per que tot és faci d’acord a la normativa vigent, 

respectant absolutament tot els drets dels treballadors i molt especialment a la voluntarietat 

en totes les decisions de les nostres companyes i companys.  

NOVA ESTRUCTURA DE XARXA 

CANVIS MÉS RELLEVANTS:  

S’han eliminat les Direccions de Zona. Existiran 56 Direccions Regionals, quins estaments 

superiors s’anomenaran Direccions de Xarxa Comercial, i estaran formats per un total de 8 

directors, que actuaran com a vehicle entre els Directors Territorials –aquests no varien- i els 

Directors Regionals. 

 Els Directors Comercials Territorials tindran un equip compost per 6 Directors Especialistes: D. 

Anàlisis i Seguiments, D. Segment Particulars, D. Segment Empreses, D. Especialistes, D. 

Transformació i D. Gestió Activa.  

Els Directors d’Organització i Recursos Territorials tindran un equip de dos directors: Director 

de Recursos i Director d’Organització. 

Els Directors Regionals tindran un equip format per dos directors: D. Sistemàtica i experiència 

de clients, i D. D’Organització – RRHH. 

NOUS MODELS OFICINES OMU’S 

Al Gener d’enguany hi havia un total de 85 oficines HUB implantades – afectant a un total de 

482 oficines i 2050 companys-, al Novembre s’espera acabar d’implantar un total de 127 

oficines HUB- afectant a un total de 378 oficines i 2100 companys-. 

En total hi haurà 220 oficines HUB. L’empresa ens comenta que pel dia 2 de Novembre ja 

estaran les HUB implantades, i quedarà un petit serrell pendent de implantar. 

 

 

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

 

 



MIFID II 

FORMACIÓ OBLIGATÒRIA I CERTIFICADA PER UN ESTAMENT EXTERN AL BANCO (EFPA) 

L’empresa ens informa que per abans de finalitzar el present any, es realitzarà una prova 

online de nivell – que diuen que afectarà a un total d’uns 8000 companys-.  

El Mifid II està compost per 3 nivells de formació: el 0, l’ 1 i el 2.  

L’obligació d’efectuar aquesta formació és un requeriment legal d’obligat compliment per a qui 

dugui a terme funcions que assessorin o comercialitzin els productes Mifid II, el impacte està a 

la Xarxa Comercial. El regulador  CMNV, que ha creat una sèrie de mesures de protecció als 

inversors.  

El nivell 0 és una formació molt bàsica, que diu el què no està permès fer, curs senzill, i 

s’estima 1 hora per a realitzar-lo.  

El nivell 1, és de coneixements de mercat i requereix un examen de certificació. S’estimen 

unes 16 hores de suport presencial, i 30 hores d’autoestudi.  

El Nivell 2 té dues proves: assessorament bàsic, i una altra d’avançat.  També requereix una 

experiència de 6 mesos en el lloc, hi haurà una supervisió per part de la CNMV –no està clara-, 

requereix un examen de certificació, s’estimen 32 hores de formació presencial i 90 hores 

d’autoestudi.  

Aquesta formació s’oferirà online, presencial i amb tutories. Els exàmens es realitzaran a través 

de la EFPA, en un principi trimestrals, en estudi que puguin realitzar-se bimensuals.  

Als companys de Banca Privada i els Gerents de Banca Personal (GBP) que tinguin la certificació 

EFPA, els serà convalidada aquesta formació.  

Quadres GBS ha sol·licitat a l’empresa una compensació superior per aquest tipus de 

formació: és més complicada, costosa i requereix més esforç per part dels nostres companys.  

 

ELS CANVIS, SI SÓN PER MILLORAR, ENS SEMBLEN MOLT BÉ, PERÒ SENSE PERJUDICAR ELS 

DRETS DELS TREBALLADORS. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Correu electrònic: SindicatoCuadros@bancsabadell.com 
 


