
 

NOVA ESTRUCTURA 
DE XARXA 

La directiva Mifid II entrarà en vigor el proper dia 3 de Gener de 

2018 i, per aquesta raó, gairebé tots els empleats estem obligats a 

fer la formació corresponent. 

Són hores de formació que requereixen d’un esforç important, 

especialment els nivells I i II, que afecten a la majoria d’empleats 

de xarxa, i si no s’aprova l’examen no es podrà exercir la funció. 

És un requeriment imposat al banc per la CNMV però: n’hem de 

pagar els plats trencats els de sempre? 

Hem demanat a l’empresa:  

*Que es compensin aquestes hores, tal i com estableix el Pacte, 

però que revisin compensar-les a l’alça tenint en compte el grau 

de dificultat i la dedicació que suposa. 

*Què passarà amb qui no superi l’examen? 

Us mantindrem informats 

  

 

                               

QUADRES GRUP BANC SABADELL 
 

OCTUBRE 2016 PUBLICACIÓ MENSUAL PER LES NOSTRES AFILIADES I AFILIATS 

MIDIF II   
FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 
 

L’empresa ens convida a un nou “repte”: LA TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL, una transformació que passa per obligar-nos als 
empleats a l’ús, com a clients, dels nous serveis i aplicatius 
digitals que està implantant el banc. L’empleat que no 
compleixi amb aquesta obligació i amb uns mínims, serà 
penalitzat restant-li 5 punts del seu Valora! 
A Quadres Grup Banc Sabadell no hi estem d’acord, i hem 
proposat a l’empresa que incentivin l’ús de les eines digitals  
amb estratègies en positiu, i NO al revés.  
 
     
  

TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL 

CANVIS MÉS RELLEVANTS:  

S’eliminen les 18 direccions de Zona, en el seu lloc hi haurà 56 

Regionals, que dependran de 6 Territorials (es mantenen les 

existents) 

 

NOUS MODELS D’OFICINES OMU’S: 

El 2 de Novembre es preveu finalitzar la implantació dels nous 

models d’oficina: hi haurà en total 220 oficines HUB. Afectant en 

total a 4.150 companys en tot el procés. 

 

L’empresa assegura de que els possibles excedents, quedaran tots 

reubicats. Sol·licitem que es tinguin en compte les dimensions de 

cada oficina i les plantilles siguin concorde i suficients. 

CAR’S I CENTRES 
HIPOTECARIS, AJUDA O  
MÉS CÀRREGA? 
De manera generalitzada ens trobem amb les queixes continues de les 

oficines pel què respecta als CAR’s i als Centres Hipotecaris. El que havia de 

ser una ajuda, s’ha convertit en un malson per la majoria de companys de 

xarxa: operacions de risc que s’eternitzen, elevat nombre d’errors, 

subsanacions en un percentatge tan elevat que sembla fet expressament. 

Tot això, en detriment de la imatge de la nostra entitat, perjudicant al client 

i a la consecució d’objectius, suposant una sobrecàrrega afegida de feina a 

oficines, com si no tinguessin ja les plantilles prou ajustades o insuficients. 

Hem demanat explicacions a l’empresa i quines mesures tenen previstes 

per solucionar-ho. La situació és insostenible. 

    Us mantindrem informats. 

Llegir més… 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

Llegir més… 

 

http://cuadrosgrupobancosabadell.es/2016/nova-estructura-de-xarxa-i-formacio-mifid-ii-22-setembre-2016
http://cuadrosgrupobancosabadell.es/2016/transformacio-digital-4-octubre-de-2016
http://cuadrosgrupobancosabadell.es/2016/transformacio-digital-4-octubre-de-2016

