
 

11 d’ Octubre de 2017 

TRASLLAT SEU SOCIAL  (2) 

Aquest matí l’empresa ens ha reunit als representants dels treballadors en àudio 

conferència, com a continuació a la mantinguda el passat dia 5.10. Passem a resumir-

vos el contingut d’aquesta reunió d’avui: 

Segons manifesta l’empresa, l’anunci de canvi de seu social ha tingut efectes 

beneficiosos: s’ha parat la caiguda de recursos.  

S’estan estudiant incentius addicionals pel treball extraordinari que s’està realitzant.   

Des de que es va anunciar la decisió de canviar el domicili social, el mateix dijous, ja va 

disminuir la retirada d’efectiu en dues Territorials: Nord-est i Sud, s’ha revertit el 

procés i el saldo net és positiu.  

Ara mateix, la Territorial amb més dificultat és Catalunya, amb més incidència en 

empreses que en particulars, en els que ja s’està notant el canvi.  

La RLT sol·licita que es donin instruccions/protocols concrets d’actuació per lidiar amb 

aquesta difícil tasca i rebaixar la pressió a les oficines. S’inverteix molt de temps en  

explicacions als clients, temps que no queda reflectit en l’activitat de l’oficina.  

Des de CGBS s’ha sol·licitat que es deixi de costat la pressió per altres campanyes i 

accions comercials vigents, com ens consta que està passant en vàries Regionals, 

mentre duri aquesta situació.  El Sr. Miguel Montes comunica que ho traslladarà a 

Banca Comercial, de manera que el focus principal es centri en la retenció i 

recuperació de saldos. Així mateix, sol·licita la col·laboració de la RLT per comprovar el 

grau de compliment de les instruccions que al respecte es donin.   

A la pregunta de si alguna altra empresa del grup canviarà de seu social, se’ns informa 

que ho farà la Gestora de Fons i la Joint Venture d’assegurances, sense canvis en les 

condicions laborals.  

L’empresa reconeix l’esforç que està realitzant tota la plantilla, i la RLT sol·licita que 

emetin una nota comunicant-ho.  

En un últim punt, tot i que no venia al cas, es va preguntar per si hi hauria pre-

jubilacions i l’empresa va respondre que en la propera reunió, en un parell de mesos, 

podria ser un dels temes a tractar.  

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

 


