
 
 

LES PLANTILLES DEL SECTOR FINANCER 

NO PAGAREM LA CRISI DEL COVID-19 

 

ELS EMPLEATS NO PAGAREM LA CRISI DEL COVID-19 

El 1er de maig d’enguany està revestit, sense cap mena de dubte, d’un caràcter 
diferent. El COVID-19 ha canviat rutines de vida quotidiana, així com sistemes 
de treball. Tots  ens hem vist obligats a modificar d’alguna manera els nostres 
hàbits tant personals com laborals.  

Considerat com a ‘servei essencial”, les plantilles del sector financer seguim 
treballant durant l’estat d’alarma. Una vegada més, demostrem que sempre som 
aquí, complint amb la nostra feina amb responsabilitat tot i els riscos.  

Per aquesta raó, tenint clar que s’acosten temps difícils, advertim que les 
empleades i empleats de banca no serem, novament, els que pagarem una 
situació de la que no som responsables, tal i com ja va passar en crisis 
anteriors.  

Els directius d’entitats financeres inunden aquests dies els mitjans de 
comunicació afirmant, per exemple:  

 ’Aquesta crisi és diferent de la financera de 2008, avui els bancs som part 
de la solució. ’ 

 ‘El sector està en una bona situació de capital i de liquiditat gràcies al 
treball realitzat durant els darrers anys. ‘Hem de tenir en compte que la 
situació actual és molt diferent de la de la crisi de 2012’.  

 ‘En cap moment s’ha plantejat prendre mesures tals com expedients de 
regulació de treball  (ERE) o ERTE”.  



 
 ‘La nostra prioritat és protegir la salut dels nostres empleats, clients i 

accionistes, a la vegada que contribuïm a la del conjunt de la societat’.  

Aquest 1er de Maig demanem a les empreses del sector financer que compleixin 
el que diuen. I que si reconeixen, com estan fent, que la banca té muscle 
financer per a afrontar la situació  no intentin després retallar drets laborals, 
llocs de treball o facin recaure sobre les empleades i empleats mesures 
traumàtiques, escudant-se amb la crisi.   

Menció a part mereixen els companys d’ UGT ara, i els de CCOO a l’anterior 
crisi. On s’ha vist a un sindicat aplicant ERES a les seves plantilles? Que potser 
han deixat de cobrar les quotes als seus afiliats?  

FINS A ON SÓN CAPAÇOS D’ARRIBAR? 

Per a SINDICAT DE QUADRES GBS- FINE la protecció del treball i de la salut 
de les nostres companyes i companys són les prioritats en el Dia 
Internacional del Treballador. Les empleades i empleats som, primer de tot, 
persones, tenim famílies, responsabilitats i volem que les empreses ens 
respectin i protegeixin com ens mereixem. 

Junts som més Forts! 

COMPTEM AMB TU.  


