
 

Aquest matí hem tornat a tenir punt de situació del COVID-19. Davant del 
desconfinament gradua que es preveu per a les properes setmanes, els temes principals 
tractats avui ha estat: 

 S’està elaborant un protocol de desescalada per la tornada a la normalitat de 
l’activitat, que abastaria fins al 10 d’agost. Serà un document dinàmic perquè es 
pugui anar adaptant a les directrius i necessitats de cada moment, així com a les 
circumstàncies derivades de la nostra activitat. En aquest document, entenem 
que s’han de recollir totes les mesures de seguretat per a la plantilla, 
especialment per al col·lectiu més sensible, i en el que es prioritzi el teletreball 
sempre que sigui possible. 

 No està previst augmentar la dotació de plantilla física a les oficines en les 
dues pròximes setmanes. 

 El banc mantindrà els objectius dels dos primers trimestres de l’any i es 
tornaran a calcular els del tercer i quart trimestre per ajustar-los a la realitat 
de l’entorn. Quadres GBS ho considerem insuficient doncs aquest segon 
trimestre, i en la situació excepcional que estem vivint, serà inassolible complir 
els objectius marcats davant la pandèmia. 

 Ens confirmen que els exàmens de MIFID i LCCI es podran realitzar online, 
però no s’ha autoritzat la pròrroga del termini per la certificació d’aquest últim, 
essent la data límit el 16 de juny, per això, per aquesta formació i, des del 20 de 
maig a l’11 de juny es realitzaran 6 convocatòries diàries d’examen, per què els 
companys i companyes puguin apuntar-se a la que més els convingui fer. 
Tanmateix, es programaran sessions de WEBINAR de repàs a partir del 4 de 
maig a les 9h del matí a la que podran apuntar-se tots els que estiguin realitzant 
aquesta formació. 

 Seguim denunciant les prolongacions de jornada reiterades i convocatòries 
de teletreball que no respecten la desconnexió digital i que en molts casos no 
corresponen a la flexibilització de la jornada 
 

La setmana vinent us informarem més àmpliament sobre el protocol de desescalada 
que l’empresa ens facilitarà. 
 
 
 


