
 

 

RESUM CESS FINS EL 3-4-2020 

  

NOVETATS COVID-19 AL BANC SABADELL 
Aquesta setmana a Quadres GBS hem seguit mantenint les habituals reunions 
del CESS amb l’empresa, motivades per la crisi del ja conegut virus del COVID-
19, per seguir proposant solucions o revisar les propostes de l’empresa; axí com 
les darreres novetats que puguin afectar a la nostra entitat i per descomptat a la 
nostra plantilla. 

Comencem no per ordre cronològic, sinó per ordre d’importància. 

Ens han arribat multitud de queixes en algunes Regionals per les pressions 
que han realitzat per l’acumulació d’Expedients de Risc a causa de la mala gestió 
realitzada amb els ICO COVID-19. En algunes Regionals són ordres directes en 
altres de manera esbiaixada. 

S’ha estat pressionant de manera desproporcionada a la plantilla perquè treballin 
el cap de setmana i les tardes per acaba els ER ICO. S’argumenta que els 
expedients tenen d’estar llestos aquest dilluns per a no perdre la subvenció de 
l’estat. 

Ja vam anunciar que estàvem totalment en desacord amb la pressió comercial 
donada la situació actual, encara que podem entendre l’actitud de l’entitat; pel 
que des de Quadres GBS hem demanat: 

- Responsabilitats per aquells que, amb la seva mala gestió han 
provocat aquesta situació (altres entitats els estan realitzant des del 
començament de la setmana). 

- Compensació de les hores a tots els companys i companyes que 
estan realitzant horari estenent a les tardes per donar sortida a 
aquests Expedients; el que no té sentit, degut a la disminució de 
l’operativa si no és per una mala planificació des d’algun estament. 

- Que aquest esforç sigui voluntari, mai forçat. 



 
 

- Que totes les regionals tinguin el mateix discurs, i un únic criteri. 

Hem sigut informats a l’audioconferència d’avui que el Banc ofereix una 
gratificació de 300 € i un dia festiu (dijous Sant o dilluns de Pasqua) al personal 
administratiu que, de forma voluntària reforci al CAR en la tramitació d’aquests 
expedients durant el cap de setmana. Com sempre, al personal de gestió ni se li 
pregunta, denunciem la pressió contínua i el sobreesforç sol·licitat a 
aquests companys i companyes als que també se’ls ha demanat que treballin 
aquest cap de setmana per l’anàlisi i finalització de les operacions. 

A Oficina Directa i Gestió Activa, s’estan reclutant empleats, van desbordats i 
no donen l’abast per l’increment de trucades. És necessari cobrir 700 llocs, dels 
que 200 ja estan coberts pels mateixos empleats d’aquest servei. Seria un esforç 
mentre duri aquesta situació. Aquesta col·laboració en els torns fora de 
l’horari del conveni estarà gratificada de la següent manera: 

- Horari de 12:00 a 19:00 - 1.000 € 

- Horari de 18:00 a 1:00 - 1.250 € 

- Horari d’1:00 a 8:00 - 1.500 € 

Hem aconseguit que s’ajustin els horaris als quuals l’empleat esculli, podent 
donar per extingida la col·laboració si intenten cambiar. 

Aprofitem per insistir a totes aquelles oficines que, en cas que es produeixi 
qualsevol altercat amb persones que es presentin a l’oficina, han de notificar-ho 
als Serveis de Seguretat Locals i acudir al Servei de Seguretat del Banc. 

Situació dels temes pendents:  

- No és possible l’increment d’efectiu que es pugui realitzar per caixer, es 
va demanar que s’arribés als 1.000 €, per motius contractuals. 

- S’enviaran al domicili totes les targetes, a excepció de les que sol·liciti el 
client i les d’empresa. 

- Ara com ara, pràcticament la totalitat de les mampares s’han entregat, 
llevat d’aquelles amb taulell no estàndard que ja s’han sol·licitat. 

- Encara que l’empresa recomana que les vacances es realitzin en tots els 
casos en què sigui possible, recordem que les vacances són voluntàries. 

- Actualment, encara queden obertes 410 oficines amb un sol empleat. 
D’aquestes es preveu poder tancar més de 200. En aquestes oficines d’un 
sol empleat el Banc ha realitzat un estudi de valoració de seguretat 
específic per a cada una; detectant fins al moment 26 oficines que han 
precisat la presència d’un vigilant. 

 



 
 

- Per a tots aquells empleats que precisin l’adquisició d’un nou ordinador, 
portàtil o fix, per a la realització de teletreball, el Banc dotarà amb una 
subvenció de 150€. Les dates que es consideraran vàlides a les factures 
seran les que van des del 15-3-2020 fins al final del confinament, essent 
flexibles (sempre que justifiquin que s’han comprat amb aquesta finalitat). 

Enviar les factures a nom de l’empleat a serviciosempleados@bancsabadell.com 

- El personal pertanyent al col·lectiu de risc, podrà ser valorat pel Servei de 
Prevenció Aliè del Banc, donant-lo de baixa si fos necessari o incorporant-
lo als equips d’oficines si no hi hagués riscos. L’opció preferent per aquest 
col·lectiu serà el teletreball sempre que sigui possible. 

- Entre avui i demà es rebran les mascaretes que el banc va demanar per 
a reposar les actuals; els gels desinfectants s’han de sol·licitar per 
l’aplicatiu. Preguem que ens feu arribar qualsevol incidència al 
respecte. 

Els casos de companys i companyes contagiats o en confinament van de baixa 
afortunadament, des de Quadres GBS ens dirigim a ells especialment esperant 
la seva ràpida í total recuperació. 

La setmana vinent, donades les dates només hi haurà reunió el dimarts dia 7-4-
2020 

 

 


