
 

TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL II 

Arrel de la nova estructura de xarxa, s’han creat 

situacions, entenem no desitjades, per trasllats i/o canvis 

de funcions no sempre ben interpretats, i  que ens alguns 

casos han generat incertesa o angoixa.  

 

Ens referim als companys que ara depenen de les noves 

Unitats d’Aplicació Interna. En aquests moments 

(14.11.16) afecta a uns 232 companys, més els que estan a 

la Unitat d’Assignació Transitòria, uns 127. En total uns 

359 companyes i companys, dels que molts, no saben on 

seran reubicats. 

 

Són moltes companyes i companys afectats, per 

deshomologació del seu lloc de treball, principalment, que 

no depenen d’una unitat en concret. Voldríem saber quina 

és la previsió per part de l’empresa pel què fa al seu destí, 

i en quines condicions i terminis.                                                   

Seguirem informant. 

                               

QUADRES GRUP BANC SABADELL 
 

NOVEMBRE 2016 PUBLICACIÓ MENSUAL PER LES NOSTRES AFILIADES I AFILIATS 

NOVA ESTRUCTURA 
DE XARXA II   

RECORDEU QUE: 
Sol·licitud ajuda escolar per a fills d’empleats. El període 
de realització de noves altes, baixes o modificacions de 
l'Ajuda escolar per a fills d'empleats finalitza el 30 de 
novembre. Accés a través de l'Àrea Empleat > Portal Gestió 
RH > Gestions Personals > Ajuda escolar fills d'empleats.  
Les regularitzacions a que donessin lloc es realitzaran a la 
nòmina de desembre. / 30.11.16  
     

AJUDA ESCOLAR 

 

Després de les nostres queixes en referència al repte 

“Empleat digital” (n/circular 4.10), ens satisfà 

informar-vos que l’empresa ha rectificat  modificant 

la nota informativa 16/269 amb data 25.10, de 

manera que també es pot superar el repte 

realitzant un curs de CAPACITATS DIGITALS  

 

Curs disponible a BS Campus.  

Núm. 0064-Serveis Digitals 

 

 

 

 

 

RISCOS 
PSICOSOCIALS  
PRESSIÓ? FINS A ON? 

Actualment els nivells de pressió en els centres de treball estan arribant a 

tal punt que provoquen clarament una minva a la nostra salut, tant física 

com psíquica, i a la conciliació de la nostra vida familiar i laboral. 

 

Els pressupostos, lluny d’ajustar-se a la realitat de la situació actual, es 

van incrementant sense tenir en compte els recursos personals i materials 

dels que disposem, i el que és pitjor encara: ignorant els resultats de les 

Enquestes de riscos psicosocials realitzades per l’Empresa, on es veu 

clarament que les càrregues de treball són excessives a totes les 

Territorials, sense distinció de funció, edat o sexe. 

 

 

TREBALLAR SÍ, PERÒ NO A CANVI DE LA NOSTRA SALUT! 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es 


