
 

 

DES-SERVICING 

 

LA CASA PER LA TEULADA 

Ja tenim el següent despropòsit. L’anomenat servicing.  

Poc es pot dir de la nova i flamant direcció, poc perquè poc és el que expliquen. 

Molts de nosaltres estem rebent trucades de les nostres Regionals/Territorials per informar-
nos que el nostre lloc de treball desapareix, el deshomologuen com diuen. I amb tots els canvis 
que hem viscut a l’empresa, la veritat és que sovint ni ens preocupa; però és aquí on la història 
fa un gir: Ens informen que haurem de prestar els nostres serveis en la nova direcció de Servicing. 

AHHHHH!!!!... és el primer que et ve al cap, mentre el teu interlocutor segueix parlant en un 
intent desesperat del fet que, encara que sigui quelcom inevitable, sembli un pacte consensuat. 

En mig de la conversa (monòleg) es deixa caure el fet que aquest canvi serà per treballar en 
remot, en Teletreball. Més AHHHHHH!!!!!! 

Aquí, a més a més, i sobretot en fred, un cop penjat el telèfon ens assalten més dubtes, les quals, 
encara que les hagis formulat al teu interlocutor anterior, no ha sabut resoldre i no perquè no 
vulgui; sinó perquè no té i idea de com funcionarà. 

Se’ns plantegen dubtes tals com: 

- El Teletreball no és un fet voluntari, com l’excepció de mesures sanitàries per Covid? 
 

- No hi ha prevista una nova reforma legislativa per tractar l’aspecte del teletreball? Voldran 
que ens hi acollim perquè tindrà efectes retroactius? 
 

- Aquests canvis de tanta importància no s’han de tractar i polir primer amb els 
Representants Legals dels Treballadors? 
 



 
- Quines funcions i tasques s’han de fer en aquesta unitat? Perquè sembla que amb cada 

empleat parlin de coses diferents. Quines tasques es descarregaran a les oficines? 
 

- No a tots, però a alguns ens han ofert un variable de 1.500 €, però tampoc expliquen en 
quines tasques i objectius t’ho jugues. I, si és per realitzar tasques administratives, perquè 
els companys i companyes que continuaran a les oficines, o nosaltres mateixos quan estem 
treballant a la xarxa no ho cobrem? 
 

- Ara amb la crisi de la pandèmia s’han adonat que el seu model estava obsolet? 
 

- Què passarà amb aquests 700 llocs de treball que deshomologuen?, no és voluntari. 
Aquests 700 llocs desapareixen perquè es porten l’operativa de les oficines i perquè, segons 
el banc, l’operativa en oficines ha baixat (ha ha ha !! Em parteixo [pensament en off]) i es 
preveu que aquest descens augmenti fins que siguin exclusivament oficines de venda.  
 

- Com afectarà la plantilla sabent que hi haurà més deshomologacions? I mentrestant, a la 
nostra petició d’un pla de prejubilació per als nostres companys i companyes majors de seixanta 
anys, el banc ens respon que no li sobra ningú, no entenem aquesta postura (ha ha ha !!!, ric 
encara més [ UPPS, un altre pensament en off]) 
 
I per altra banda tens més dubtes relacionats amb el dia a dia veien-te en aquesta situació, que 
no té remei. 

 
- Em compensaran d’alguna manera? Gastaré més llum per l’ordinador (que puc no tenir) i 

per la il·luminació necessària, més consum de gas per escalfar durant moltes més hores 
l’habitatge a l’hivern i llum per poder refrigerar-la a l’estiu. 

 
- Ens facilitaran material i software idoni perquè no tinguem problemes de connexió no 

desitjades al sistema i que ens puguin imputar a nosaltres? 
 
- La poca vida social que tenim amb els companys, un simple bon dia. Una salutació, una 

mirada còmplice en algun moment de menys tensió. Tot això desapareix, ens aliena de tot 
ésser viu que no estigui al nostre voltant. 
 

- Esperem que no hi hagi moltes unitats familiars “singles” en aquest grup, sinó les malalties 
mentals com la depressió i l’ansietat es dispararan. 
 

- Com garantiran els meus drets d’horaris i desconnexió? Per que ens aïllen també de la 
RLT. 
 

- Encara que ens hagin remarcat moltíssim que seguim pertanyent a Banc Sabadell S.A., què 
passa si decideixen vendre aquesta unitat com ja han fet amb altres? I la veritat, ja no ens 
refiem. 
 
Hem de seguir vigilant que no es produeixin modificacions substancials de les condicions de 
treball, ni col·lectivament ni individualment, sense una negociació prèvia amb la 
representació legal dels treballadors.  
 
Amb això evitarem que les negociacions individuals manquin de cap referència vàlida a la 
que adreçar-nos. 
 
 

Connectats amb tu quan més ens necessites 


