
 

AJUSTOS VALORA/VEP 2018 

UNA ALTRA VEGADA CANVIEN LES REGLES DE JOC A MEITAT DE PARTIT? 

Com ve essent habitual últimament, l’empresa ha decidit canviar de nou 

les regles a meitat de partit. I com?, doncs “reservant” un 5% del variable 

trimestral o semestral meritat, segons sigui Valora o Vep, “lligat” als 

resultats del Grup.  

Deu ser que no hi ha suficient pressió per aconseguir els pressupostos 

desorbitats, amb unes plantilles a oficines infradimensionades de 

manera crònica en el temps, i per aquesta raó ara se’ls ha ocorregut tornar 

a penalitzar als de sempre amb el 5% de la retribució variable.  

O sigui que, es reté un 5% de l’abonament del Valora o de la Vep, segons 

procedeixi, d’un compliment aconseguit a base de no poc esforç per part de 

cadascun dels gestors i empleats mereixedors, i, en funció del % aconseguit 

del benefici previst del grup, s’abonarà en part, o no, segons un escalat.  

Des de Quadres GBS considerem que no és en absolut just ni 

proporcionat que es castigui als empleats amb mesures semblants, quan 

no són els responsables directes de la situació en la que el banc es troba 

actualment, i siguin reiteradament els de sempre els que paguen “els plats 

trencats”.  

Proposem des d’aquí que l’empresa es replantegi aquest ajust proposat, i 

es prevegi just el contrari: una mesura incentivadora i positiva si 

s’aconsegueixen els beneficis previstos al Grup i no a l’inrevés.   

 

COMPROMESOS AMB TU, SEMPRE! 

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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