
 

SALARI EMOCIONAL A BS 

El salari emocional es basa en compensacions no econòmiques que ofereix l’empresa, 

que satisfacin emocionalment a l’empleat, de manera que vulgui continuar-hi treballant, 

se’n senti orgullós per això, i a la vegada, l’empresa, com a contraprestació, retingui el 

talent. Tots guanyen.  

El problema és que a BS es segueix confonent productivitat amb hores de presència a 

l’empresa, obviant, per altra banda, petits grans detalls com: la satisfacció de l’empleat de 

formar part de l’equip i de l’estratègia empresarial, la conciliació laboral i personal, les 

possibilitats de promoció i un llarg etc.  

A la nostra entitat, s’està deixant al calaix la motivació emocional, i això, a mig termini, 

passarà factura, i si no, temps al temps.  

Què està passant si ho analitzem, segons els diferents tipus de salari emocional? 

1. Possibilitats de promoció dins de l’empresa:   

A BS, no només la immensa majoria dels companys senten que no tenen oportunitats de 

promoció dins de l’empresa, sinó que el Banc els condemna a seguir amb el mateix nivell 

i sou any rere any sense que hi hagi possibilitats de millora i d’una pujada de nivell 

d’acord amb les responsabilitats que porten exercint durant anys.  

Des de Quadres GBS considerem que ja és hora de revisar, juntament amb la resta de la 

representació sindical, els Pactes de Nivells. 

2. Creixement professional i personal:  

A BS, el desenvolupament que es pretén és a base de pressió contínua, i l’aplicació de la 

cultura de la por. Pressió a qualsevol preu per a la consecució dels objectius.  

➢ Taules de la “vergonya” als Comitès Regionals (rànquings per CMP sense tenir en 

compte les diferents tipologies d’oficines) 

➢ “Invitacions” a males pràctiques amb l’únic objectiu de que no surti la “foto 

moguda” . 

➢ Valoracions de l’Acompliment que es calibren, normalment a la baixa, deixant 

sense valor la que hagi fet el cap d’equip.  

➢ Canvis continuats de plantilla i funció, sense permetre la consolidació d’equips i 

carteres, afectant sovint als compliments.  

➢ Cursos i més cursos de formació, i els companys ja no saben d’on treure el temps.  

➢ Pressió per una digitalització tecnològica sense els recursos adequats a les 

exigències de l’empresa ni del mercat. Però pobre del gestor que es queixi o deixi 

de reportar i intentar-ho, malgrat les múltiples i contínues incidències.  

 

 

 

 

 



 

3. Ambient laboral positiu:  

Malgrat el què exposem al punt anterior, en això sí que compleix BS, i és així per les 

extraordinàries persones que componen els equips; ells mateixos són els que s’ocupen de 

que, tot i les circumstàncies i les pressions diàries, hi hagi bon ambient a les oficines.  

4. Conciliació vida laboral i personal:  

Podríem posar molts exemples on es fa realment impossible, destaquem-ne alguns:  

➢ Formació MIFID 2017. Hores i hores dedicades a l’estudi per a superar les proves. 

Sense el mínim descans, ni poder conciliar la vida laboral amb la família. Estrès, 

pressió i ansietat. Esperem que les mesures aplicades aquest any, ho millorin. 

➢ Jornades maratonianes per a poder assolir uns objectius cada any més desorbitats, 

generant més estrès i angoixa per no poder-hi arribar.  

➢ Desplaçaments sovint a reunions presencials, que segons quines regionals 

suposen hores i quilòmetres de viatges, anant i venint en horaris intempestius, 

sense el descans mínim necessari. On és la digitalització en aquests casos? Està clar 

que la presència fa equip, però, es valoren totes les opcions i realment són totes les 

reunions presencials necessàries?   

➢ Canvis d’oficina constants, sense tenir en compte, en la majoria dels casos, la 

proximitat al domicili, situació familiar, etc.  

5. Cultura i valors empresa/empleat:  

Veient els resultats de l’enquesta de clima laboral: GPTW, es podria interpretar que la 

política de RRHH de BS no està en línia amb les expectatives dels empleats:  

➢ Sensació de falta d’informació i transparència.  

➢ Retallades de personal, per estalviar costos a qualsevol preu, repercutint en 

exagerades càrregues de treball i la salut dels companys.   

➢ Canvi de regles de joc a meitat de partit (retribució variable), en molts casos amb 

les mateixes responsabilitats que abans del canvi.  

➢ Etc.… 

6. Sentir-se part del projecte i de les decisions de gestió:  

Del tot impensable a BS. L’empresa en general es caracteritza precisament per tot al 

contrari: falta de transparència i moltes vegades falta d’informació als empleats, a més a 

més de no voler negociar res amb la representació legal dels treballadors, amb total 

claredat i en benefici de tots.  

En conclusió:  

Des de Quadres GBS considerem que una política de gestió de RRHH que inclogui una 

bona gestió motivacional dels seus empleats, no només beneficia als propis treballadors, 

sinó que també en surt beneficiada l’empresa, sense cap mena de dubte.  

Convidem a l’empresa a que reconsideri seriosament la seva política de gestió de RRHH, 

pel bé de tots.  

COMPROMESOS AMB TU! 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

 

 


