
30 de març de 2020 

LES PLANTILLES, VALOR ESSENCIAL 
DEL SECTOR FINANCER 

 

Davant les noves mesures de paralització empresarial que situen als empleats i empleades 
del banc com un servei essencial que no pot deixar de prestar-se, de de Quadres GBS 
valorem el gran esforç que estan fent tots i cadascun dels nostres companys i 
companyes. 

A Quadres GBS sempre hem defensat que el personal som el principal valor del banc. 
I, un cop més, queda demostrat. La plantilla és essencial. 

Tot i que reconeixem l’esforç que ha fet el banc per dotar-nos de mesures de protecció i 
adoptar decisions com la restricció de l’obertura de sucursals, la reducció d’horaris d’atenció 
al públic o la protecció del teletreball per evitar la presencia física d’empleats i empleades a 
l’oficina, també és cert que ens hagués agradat que aquestes mesures haguessin arribat 
abans i som conscients de que s’ha assolit, en gran mesura, gràcies a la pressió sindical. 

Des de Quadres GBS volem aplaudir la tasca diària de la plantilla, perquè també ens 
mereixem un gran aplaudiment per la nostra dedicació, la nostra implicació i perquè ho 
donem tot sempre, fins i tot en els moments més complicats com aquest en que ens trobem. 
Un cop superada aquesta situació complexa, que esperem que sigui el més aviat possible i 
tornem a la normalitat, seguirem treballant per assolir les millors condicions laborals. No 
consentirem que, un cop més, recaigui el pes de les conseqüències de la situació sobre 
els empleats i empleades del banc.  

Comunicació responsable 

Des de Quadres GBS sempre hem apostat per la comunicació responsable. Sempre 
imprescindible, però encara més necessària en aquests moments, per evitar rumors i la 
difusió oportunista de guaridors de la pàtria en la que alguns grups sindicals d’aquesta 
entitat es volen erigir. 

A la pàgina web de CGBS podeu trobar informació oficial sobre el COVID-19, amb enllaços 
als Reials Decrets publicats al BOE, a la Organització Mundial de la Salut o als telèfons de 
les Comunitats Autònomes, perquè els tingueu a mà per si us fes falta. En definitiva, 
informació pràctica i essencial davant el coronavirus. 

 
Connectats amb tu quan més ho necessites. 

 
 


