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L'AIGUA DE SERRANO,  

VA RESULTAR NO SER DE LA “SIERRA” 

Des de fa temps, la UGT ve denunciant que l'aigua 

potable de l'Edifici de Serrano (Madrid) presentava 

una mena de color que feia sospitar que no era tan 

potable, que podia ser NO APTA pel consum. 

Davant la negativa de l'empresa a reconèixer i 

resoldre aquesta anomalia, tot i que l'anàlisi químic 

mostrava un alt índex d'òxid, UGT es va veure 

obligada a denunciar-ho davant la Inspecció de 

Treball, qui ha obligat a realitzar una nova anàlisi i 

substituir o netejar els filtres d'aixetes i els 

comptadors.  

A la vegada, el nostre representant en el Comitè de 

Seguretat i Salut va sol·licitar com a mesura  

preventiva la instal·lació de fonts d'aigua potable 

per la plantilla, fet al qual l'empresa s'ha negat 

sistemàticament.  

Finalment la propietat s'ha vist obligada a substituir 

les canonades per resoldre el problema. 

Mentrestant, la plantilla tindrà restringit el consum 

d'aigua en diversos llocs de l'edifici, fins que es 

constati que la qualitat és l'adequada. 

Tot, per estalviar-se preventivament unes 

quantes garrafes d'aigua embotellada. 

 

QUI HA DE PAGAR LES DESPESES DE 

DESPLAÇAMENT SI EM CITA LA MÚTUA? 

 
Si estàs de baixa, sigui per accident laboral o per 

malaltia comuna, la Mútua de l'empresa pot citar-te 

-amb la freqüència prevista legalment- per realitzar-

te visita o valoració mèdica. El treballador no s'hi 

pot negar, en cas contrari poden retirar-li la 

prestació econòmica. 

Però també has de saber que si et cita la Mútua 

mentre estàs de baixa, les despeses de transport 

ocasionades les ha de pagar la Mútua, tant si és per 

accident com per malaltia. 

Aquesta obligació la regula l'Ordre TIN/971/2009, 

de 16 d'abril, per la que es reconeix el dret dels 

treballadors a ser compensats per les despeses de 

transport que puguin originar-se com a 

conseqüència de la compareixença exigida per les 

entitats gestores o mútues, per la realització 

d'exàmens o valoracions mèdiques, en els processos 

derivats de contingències tan professionals com 

comunes. 

Per aclarir dubtes, UGT va realitzar a més a més  

una consulta a la Direcció General d'Ordenació  de la 

Seguretat Social (DGOSS) que de forma expressa 

ens va dir: “la compensació de les despeses de 

desplaçament per la realització d'exàmens o 

valoracions mèdiques exigides per les mútues, 

abans d'esgotar el període de duració màxima de 

dotze mesos per la situació d'incapacitat temporal, 

trobaria cobertura en l'Ordre de 16 d'abril de 2009”. 

Qualsevol problema relacionat amb aquest tema que 

pugui sorgir, us agrairíem ens el féssiu saber. 

 
A la Web de la Seguretat Social hi ha 

disponible un Formulari per reclamar a la 
seguretat social en relació a les MÚTUES

SEGURETAT SOCIAL 

 

SI ESTEU AFILIATS A UGT, us podem ajudar 

a conèixer l'extensa cobertura de drets que 

ofereix la SEGURETAT SOCIAL 

 

Quan sorgeixen problemes, venen els dubtes. 

Quan afrontes una situació nova, o atípica, 

necessites conèixer els teus drets i deures. Des 

d'UGT considerem essencial la coordinació per 

poder obtenir resultats eficaços quant a 

incidències, problemes i consultes 

relacionades amb l'acció protectora de la 

Seguretat Social amb els treballadors 

(malalties, baixes, accidents laborals, jubilacions, 

etc..). Si com afiliat a UGT necessites resoldre 

dubtes o conèixer drets, t'ajudarem. 

 

T'ensenyem alguns exemples:  

 

l'empresa?  

situació d'Incapacitat Temporal?  

paternitat?  

 

 

viudetat i orfandat…?  

 

Estem a la teva disposició emplenant la fitxa de 

consulta que podràs trobar en l'apartat “Ofertes i 

Serveis” de la nostra Web.  

 

I enviant-la a: seguridad.social@fesmcugt.org 

 

mailto:seguridad.social@fesmcugt.org
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PLANTILLES MINSES, 

CLIENTS FASTIGUEJATS 
 
Fa temps que tota la plantilla, especialment de la 
xarxa d'oficines, pateix una sobrecàrrega de treball 
que s'accentua en èpoques de vacances o quan es 
produeix una baixa per malaltia d'un company. 
L'escassa contractació de reforços externs i els 
desequilibris en la dotació de les plantilles estan 
portant a les oficines a situacions límit, 
insostenible en el cas d'oficines de 2 empleats.  
És obvi que aquesta situació genera un 
empitjorament en la qualitat del servei als clients, 
deteriora per tant la imatge del banc i sobretot 
perjudica la salut dels treballadors. 
Les sortides vegetatives per jubilacions o l'escassa i 
poc atractiva oferta de prejubilacions,  no està 
servint per rejovenir la plantilla d'oficines. 
Aquest any 2018, a més, les retallades 
pressupostàries per contractar ETT's portarà a 
moltes oficines més problemes que altres anys, 
tant per cobrir baixes puntuals, com vacances. 
Des d'UGT i en el Comitè de Seguretat i Salut hem 
sol·licitat  contínuament la creació d'un Equip de 
Suplències Polivalent, així com un augment de la 
contractació indefinida, per pal·liar la sobrecàrrega 
de treball que reflecteixen les enquestes de riscos 
psicosocials en tots els territoris i que també 
podem comprovar “de facto” en el dia a dia de les 
oficines. L'empresa si ha estat negant 
sistemàticament. 
La implantació de nous models d'oficines amb 
concentració de serveis, no ens sembla que pugui 
ser una solució a aquests desequilibris. 
La derivació de clients a sistemes d'atenció virtual, 
tampoc sembla aconseguir l'èxit esperat ni ser de 
la seva satisfacció per  diferenciar-nos de forma 
efectiva en el negoci, ni està pal·liant la 
sobrecàrrega. 
Mentrestant, la pressió a la plantilla continua, la 
conciliació de la vida familiar i laboral es dificulta, 
la salut es ressent i la compensació brilla per la 
seva absència. 

Carta oberta d'un afiliat de Banc Sabadell,  

i que per lo “sentit” del seu contingut reproduïm 
literalment 

 

Quina imatge tenen els empleats de Banc 

Sabadell de la seva empresa? 

La comitiva del banc es planteja aprovar uns incentius milionaris 
(38,66 milions d'euros) per 69 directius de Banc Sabadell, i en canvi, a un 
grup dels seus empleats no els paga part de la retribució fixa i part de la 
retribució variable que els correspon, tot i tenir una sentencia ratificada 
pel Tribunal Suprem que obliga al banc a pagar-ho. Banc Sabadell decideix 
no complir-la i diu que aquests empleats, si volen cobrar allò que els 
correspon, que reclamin via judicial individualment ...... Sembla que no 
pugui ser, veritat? Doncs ho és! 

Aquests 69 directius poden arribar a doblar els seus "minsos" sous, a 
costa del treball que hauran de fer els 16.000 empleats que estan a la 
xarxa i que són els que porten el negoci. I és a aquests 16.000 empleats als 
quals han portat, porten i portaran el negoci, als qui se'ls diu que com cal 
retallar despeses, que no passin dietes per menjar si tenen reunions o 
cursos, que no utilitzin autopistes sinó carreteres secundàries (per no 
pagar peatges) en els desplaçaments per treball fora del seu horari 
laboral ...... Sorprenent, però cert! 

Per si això fos poc, s'ha presentat un benefici net del Banc Sabadell el 
2017 de 259 milions d'euros (un 32,8% més que l'any passat), però la 
plantilla es quedarà sense participació d'aquest increment de beneficis 
...... incongruent? 

Això no acaba aquí. El número 1 de l'empresa ha apujat el seu petit 
sou un 40%, ha rebut una aportació al seu pla de pensions de 177m €, per 
sota dels 1,47MM € del any anterior, amb el que la guardiola que té per la 
jubilació suma 8,51MM de € a tancament del  2017. Al número 2 se li va 
fer un abonament de 3,41MM €, amb la qual cosa a finals del 2017 tenia 
acumulada la suma de 22,23 MM de €. Aquestes quantitats estarien molt 
bé, si la seva plantilla es sentis igual de ben tractada, però resulta que a 
un determinat col·lectiu d'empleats, els han paralitzat els plans de 
pensions durant uns anys i els hi fan una aportació mínima al seu pla de 
pensions ...... Increïble, però passa! 

Senyors, no entenem res. Banc Sabadell pateix perquè els seus clients 
tinguin una bona imatge del Banc, però en cap cas es planteja quina 
imatge tenen de l'empresa els seus 16.000 empleats, i cada vegada és 
pitjor. Es va estenent la sensació d'engany de la teva empresa, del fet que 
la teva pròpia empresa és capaç de pagar malament les nòmines a 
empleats i juga a què no ens n'adonem i a no acomplir sentències; 
l'empresa pel que t'esforces cada dia, et retalla en dietes quan estàs fent 
hores extres, l'empresa per qui lluites pels resultats no cuida als seus  
empleats, ...   

Equip directiu: 
Aquesta és la imatge i sensació que volen que tinguin els empleats 

de la seva empresa? 
(del seu Banc Sabadell que fan que no sigui nostre) 

 

 

 


