
 

         26 d’abril de 2018 

TRASLLATS CONTINUS...I EL QUADRE DE VACANCES QUÈ? 

 

Últimament, ens estem trobant amb una casuística que cada vegada afecta a més 

companys i companyes del banc i que afegeix tensió a les oficines:  

Aquests dies, s’està traslladant d’oficina, de manera unilateral per part de l’empresa, 

a un elevat nombre de companys. A molts d’ells, i degut al canvi d’oficina, se’ls pretén 

obligar a replanificar les seves vacances amb escàs marge temporal.  

En la majoria dels casos, tenen reserves fetes, combinacions i planificacions 

familiars per a poder conciliar vacances, família, oci i treball. Combinacions, moltes 

vegades, gens fàcils.  

No és just que, aquests companys i companyes, que estan contribuint a la 

consecució dels objectius de l’entitat amb enorme professionalitat i esforç, 

sobreposant-se a la falta de personal, a les deficiències tecnològiques que venim 

patint, i un llarg etc., ara es pretengui que renunciïn a les seves vacances ja 

consensuades, i amb tan poc temps.  

Des d’aquí, Quadres GBS sol·licitem a l’empresa que, tenint en compte la proximitat 

de l’estiu (període més habitual de gaudi de les vacances), es respectin els quadres 

de vacances acordades prèviament al canvi d’ubicació dels companys i companyes, 

i es prenguin les mesures necessàries perquè així pugui ser. 

 

COMPROMESOS AMB TU! 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es  

Protecció de dades: l’informem que les dades personals que puguin figurar en aquesta comunicació han estat facilitats voluntàriament per vostè o provenen de fitxers creats 
per Quadres Grup Banc Sabadell (QGBS), amb la finalitat de poder gestionar els nostres serveis i mantenir-vos informat els mateixos. En qualsevol moment vostè podrà exercir 
els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al Carrer Horta Novella N. 23, 08201 Sabadell. 
En compliment del previst en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els 
nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic: info@cuadrosgrupobancosabadell.es 
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