
 

REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD DE GESTIÓ ACTIVA 

 
El passat dia 8, a instàncies de la representació sindical, es va reunir la Comissió de 

Seguiment de l'Acord de Gestió Activa, en la qual es van tractar els temes dels que us 

informem a continuació: 

- Oferta de Gestor Comercial Directe: Ens van exposar la possibilitat de creixement i 

desenvolupament professional com a part d'un “Pla d'Atracció” creat expressament per l'Entitat 

per a aquest lloc. Ens ha sorprès aquest plantejament si tenim en compte que en els darrers 3 

anys no s'ha produït cap promoció ni existeix un pla de carrera professional. 

- Nova figura d'Apoderat de Gestió activa: Funció equiparable a la de Cap d'Equip (als quals 

per Acord els correspon el nivell VI), figura que “casualment” ha desaparegut (potser per a 

obviar que consolidin aquest nivell?). Des d'UGT no ho consentirem. 

- Voluntarietat: De moment NO ho contemplen, quan l'argument principal esgrimit per l'Entitat 

ha estat que sobra gent i sense donar més alternativa. 

- Reversibilitat: Es pot sol·licitar el retorn a Xarxa mitjançant incidència a la OAE. 

- Conciliació: No és possible, ja que al canvi de torn, el lloc és ocupat pel següent empleat. UGT 

proposa solucionar-ho mitjançant l'habilitació de dos llocs de treball més. 

- Horari Juliol i Agost: de 8 a 15h. 

- Incentius: Es planteja que l'incentiu per la venda telefònica sigui diferent al de la venda en 

oficina per comportar una major complexitat i per tractar-se d'un segment de venda massificat. 

L'Entitat es remet al Pla d'Atracció que a dia d’avui desconeixem.  

- Evolució i pròxim desplegament en la Territorial Est: En el projecte hi ha un total de 69 

treballadors afectats que es distribueix de la forma següent: 

* Regional Castelló i València Nord: 8. 

* Regional Alacant Centre: 15. 

* Regional València Centre: 9. 

* Regional Elx: 16. 

* Regional Murcia Centre: 11. 

* Regional Murcia Oest: 10. 

 

- A requeriment d'UGT faciliten els següents ràtios de compliment de l'exercici 2018: 

* Marge comercial: 110%. 

* Captació Recursos: 100%. 

* Contractació Préstecs: 100%. 

* Préstecs hipotecaris: 98%. 

* Assegurances: 92%. 

* Inversió: 89%. 

 

Hem estat cridats per a una pròxima reunió on s'han compromès a facilitar-nos més informació i 

documentació sobre aquesta unitat, entre d’altres l'indicat “Pla d'Atracció”. 

Finalment, es tracten, a més, els següents temes: 

- S'exigeix l'eliminació immediata de RÀNQUINGS i s'insisteix en la PRIVACITAT de les trucades. 

RRHH reconeix la il·legalitat dels rànquings i la necessitat de recaptar autorització respecte de les 

trucades.  
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