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MÉS NOVETATS CONFINAMENT A BS 

Afortunadament els casos, tant de companyes i companys contagiats com aïllats, 
segueix disminuint.   

Des de Sindicat Quadres GBS felicitem a totes i a tots, i ens alegrem 
enormement de la recuperació total de totes les nostres companyes i companys. 

La reunió d’avui, com no podia ser d’una altra manera, ha sigut gairebé 
monotemàtica pel desgavell organitzat per l’empresa en la gestió dels ICO’s 
durant el cap de setmana. Tota la part social de l’empresa ha posat el crit al cel 
per la mala gestió i la falta de directrius.  

Des de RRHH i la Direcció d’Organització lamenten totes les incidències i 
les justifiquen per les presses del procés. Ens informen que els terminis de 
presentació s’han allargat fins al 17 d’abril.  

Des de Sindicat Quadres GBS exigim que es compensi a totes les 
companyes i companys que han treballat i perdut els nervis aquest cap de 
setmana, sense distinció. Sense distinció, atès que tots estaven de manera 
voluntària allargant horaris i fent les mil i una per aconseguir-ho.  

S’ha denunciat igualment la mala praxis des d’alguna Regional per a 
formalitzar els expedients amb productes vinculats (assegurances). Recordeu 
que s’han de formalitzar sense aquestes assegurances, com ja ho indica la 
mateixa normativa ICO. 



 
Un altre dels temes tractats ha estat el desconeixement del funcionament 
operatiu de Gestió Directa per part de moltes de les companyes i companys que 
es van presentar voluntaris per aquesta funció. 

Us recordem que, de la mateixa manera que a l’oficina, els que heu de treballar 
amb pantalles de visualització de dades teniu 5 minuts de descans per cada hora 
de treball, aquests 5 minuts poden acumular-se per exemple amb 10 minuts cada 
dues hores.  

Després de cada trucada o correu, l’empleat/da ha de realitzar els tràmits 
necessaris per la seva gestió. Igual que a la plataforma de Gestió Directa, les 
trucades i correus que entren estan essent controlats contínuament, així 
com el temps de connexió.  

Altres temes que s’han tractat avui:  

 Valoració d’un telèfon d’atenció psicològica pels empleats que puguin 
necessitar-lo. 

 Continua havent-hi incidències amb el personal que pertany a col·lectius 
de risc que estan entrant a les rotacions. Aquestes companyes i companys 
només poden realitzar teletreball.  

 Les 200 oficines d’un sol empleat que encara estan obertes i que es 
preveia el seu tancament, romandran obertes aquesta setmana i en la 
següent es tornarà a valorar el seu tancament. El motiu és que s’ha de 
reforçar la Gestió Activa i Directa per absorbir el volum extra d’aquestes 
oficines. En aquestes, la seguretat ha augmentat gràcies a les cites 
prèvies programades i al reforç de les mesures de seguretat.  

Propera reunió del CESS programada per dimecres 15.4.2020.  

Us desitgem una bona Pasqua, tot i les circumstàncies.   


