
 
 

RESUM CESS 15-4-2020 

 
NOVETATS COVID AL BANC SABADELL 

Avui, dia 15-4-2020 hem tornat a tenir CESS amb el punt de situació del COVID-19 al 
Banc Sabadell. 

Hem tingut una setmana força tranquil·la respecte del COVID-19 gràcies a la Setmana 
Santa. 

Punts tractats: 

- Per als companys i companyes que donen servei a GD, finalment els horaris 
s’han reduït a dos: 
1.- De 8h a 15h en el que no s’haurà de signar cap document. 
2.- De 12h a 19h se signarà una clàusula que reculli el canvi horari i el 
complement pactat. 

- Els companys i companyes que temporalment han vist modificada la seva 
assignació a un departament per un tema de perfils i que es tracta d’un tema 
temporal. A la plantilla de GA que se li va demanar de perllongar la seva jornada 
en dues hores extraordinàries diàries, se’ls gratificarà a finals de mes. 

- La compensació prevista pel cap de setmana treballat per la campanya ICO serà 
només per aquells als que el banc els hi va oferir per a reforçar el CAR. Des del 
Sindicat QuadresGBS seguim reclamant la compensació per a tots els 
companys i companyes que es van implicar de manera professional durant els 
dies festius, als quals el banc no reconeix la remuneració i per tant el seu 
esforç. 

- El Ministeri de Salut, al seu protocol, ha publicat una gràfica que estableix 
quatre nivells de risc per al personal considerat vulnerable, pel que moltes de 
les persones considerades de risc podrien treballar presencialment amb les 
mesures preventives establertes. 

 



 
 

- El primer pas del protocol seria consultar amb el DORZ, que en cas 
necessari els derivarà al Servei de Prevenció Mèdica perquè valori cada cas 
individualment. 

- El banc té previst realitzar més campanyes de recordatori als clients, perquè 
aquests tan sols vagin a l’oficina en cas d’absoluta necessitat. Repetiran el 
missatge que ja es va enviar a finals del mes passat i es mantindran els 
aforaments actuals a les oficines. 

- S’ha concertat un servei telefònic amb ASPY Prevenció d’atenció a la salut 
emocional per a empleats i empleades que ho demanin; pròximament es 
publicaran les instruccions per al seu accés. 

- El banc ha comprat 30.000 mascaretes addicionals que s’aniran repartint de 
manera esglaonada. Segueixen considerant que els guants donen una falsa 
sensació de seguretat, però el banc ha autoritzat el seu ús. Aviat s’espera que 
puguin ser distribuïts. 

- A hores d’ara se segueixen reduint els casos, tant de contagi com de 
confinament de companys i companyes, Amb aquestes dades sembla que hem 
passat el pic de la infecció, tot i que no es poden rebaixar les mesures de 
seguretat i prevenció per tal d’evitar els contagis. 

 

 


