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FINS A ON...FINS QUAN? 
 

 

AIXÍ ÉS COM ES PREMIA A LA PLANTILLA MÉS 
PRODUCTIVA DE LA BANCA? 

(Veure enllaç Expansión) 

 

La plantilla está esgotada, desmotivada, desafectada, hi pensa fer alguna 

cosa al respecte el banc? Fins quan creuen que podrem aguantar?  

 

VOLEM: CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I PERSONAL 

     

Molt emplenar-se la boca de conciliació, però la realitat és molt diferent: 

PRESSIÓ i MÉS PRESSIÓ per treballar dia i nit, objectius comercials inassolibles, 

per variar.  

Retallada en l’homologació de les plantilles.  

Falta de cobertura en baixes per malaltia, maternitat, paternitat i vacances.  

Inacabable hores de formació no compensades adequadament, tot amb 

l’afegit/amenaça d’estar “compromesos amb l’Entitat”. 

Duplicitat de controls/raports, seguiments...en definitiva: CONTROL i més 
CONTROL.  

Realització d’innombrables hores extres en detriment de la nostra vida personal.  

 

VOLEM: UN SISTEMA DE RETRIBUCIÓ VARIABLE JUST I 
TRANSPARENT.  

 

VEP 2018: Canvi de les regles de joc una vegada finalitzat el partit. “Potser” 

és legal, però de ben segur, no és ètic.  

VALORA 2019: Baixen punts per vendes i augmenten les franquícies (sense 

negociació, sense atendre a la realitat)  

TARGET: De les companyes i companys procedents de CAM.  

http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/02/08/5c5c9bab268e3e851f8b461d.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/02/08/5c5c9bab268e3e851f8b461d.html


 

 

 

VOLEM: UNA GESTIÓ ANUAL DE DESENVOLUPAMENT 
BIDIRECCIONAL I OBJECTIVA.  

✓ Redueixen els ítems de valoració.   

✓ En alguns casos inclús han rebaixat la valoració des d’instàncies 

superiors, (calibrat l’anomenen) 

 

✓ Tenir un destacat o destacat+ és impossible sense sobre-compliment.    

✓ Sense dret a rèplica. Pots manifestar disconformitat, però PREVAL 

la valoració del superior jeràrquic, és a dir: la teva opinió no val 

per res.  
 

 

VOLEM: MESURES REALS I EFECTIVES PER A CORREGIR ELS MALS 

RESULTATS DE L’ENQUESTA GPTW. 

 

On són les mesures psicosocials reals i efectives per a pal·liar l’excés de 

càrregues de treball i estrès,  detectades a tota la plantilla?  

Quantes enquestes són necessàries per a aplicar mesures que millorin el clima 

laboral?  

 

COMPROMESOS AMB ELS TEUS DRETS, COMPROMESOS AMB  TU! 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es/sobre-nosotros/ca/sobre-nosaltres 

 

 


