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FLEXIBILITAT LABORAL 

El Banc acaba de publicar una sèrie de mesures de flexibilitat laboral. El primer que ens 

sorprèn és que en cap moment no s’hagi pactat, ni tan sols comunicat, a la REPRESENTACIÓ 

LEGAL DELS TREBALLADORS (RLT). Això ens sembla una mesura que només pot anar en contra 

de les garanties de la plantilla.  

No entenem aquesta obstinació, que ja sembla costum, en no parlar amb els RLT i més encara 

en l’aplicació d’unes mesures que en principi no són necessàriament perjudicials, sempre i 

quan es respecti escrupolosament la voluntarietat i no es “recomani” a ningú la seva petició, o 

la seva firma i acceptació com ve essent habitual.  

Algunes de les mesures implantades ja estan regulades per Llei, però ens crida l’atenció la de 

“Compra de Vacances” que ja té antecedents (Conveni Empresa Vodafone, Orange, etc.) però 

en aquests casos pactats amb els Sindicats. El novador és fer-ho sense pactar. No sembla el 

mateix comprar un PC que comprar vacances. La llei és taxant en el sentit contrari.  Està 

totalment prohibit vendre-les. Quines coses! 

Des de QGBS sol·licitem que es faci extensiva a tota la plantilla la possibilitat de comprar dies 

de vacances, sempre i quan la Llei no ho prohibeixi, i quedi perfectament delimitat el “preu per 

dia”, així com es cotitza a la seguretat social i a l’IRPF perquè després les sorpreses són difícils 

de solucionar.  

No comprenem com es poden oferir mesures de flexibilitat per afavorir la conciliació i que 

aquestes no siguin igualitàries per a tota la plantilla o passin per l’aprovació d’un superior, 

sense una regulació objectiva de les mateixes.  

En un altre ordre de coses, i veient que les cues arriben fins al carrer i que la majoria de 

treballadors ja tenen, comptabilitzat o no, un saldo important d’ “hores extres”, ens agradaria 

saber com pensen cobrir les vacants que generin aquestes mesures. Esperem que no sigui amb 

més prolongacions de jornada, per part de la resta de la plantilla, a costa de la NO 

CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I PROFESSIONAL.  

 

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