
NORMES SENSE SOLUCIONS TÈCNIQUES 
 

OPERATIVA D’EMPLEATS/DES EN ELS “SEUS” CONTRACTES  
 

En el seu moment, quan el Banc va decidir que no podíem operar amb els contractes on  
figuréssim com a titulars o apoderats , UGT va advertir que aquesta instrucció 
(aparentment intranscendent) podria tenir inesperades e indesitjables conseqüències. 

Vam comunicar llavors a tots els companys/es que tinguessin especial cura, doncs érem 
conscients que la intenció de l’Empresa passava per ser “especialment dura”  amb qui no 
hagués seguit dita instrucció. Paral·lelament, vam sol·licitar a la Direcció que establís les 
mesures tecnològiques per a que l’aplicatiu impedís DE MANERA AUTOMÀTICA  tota 
l’operativa que se’ns prohibia executar. 

Amb el pas del temps ha quedat demostrat que es fa IMPRESCINDIBLE  la implementació 
de tals mesures tecnològiques, que ara ja no SOL·LICITEM sinó que EXIGIM . 

No es pot tolerar que, sent tècnicament senzilla la solució del problema, l’Empresa segueixi 
sense arbitrar mesures per resoldre aquesta situació, posant als treballadors/es en perill de 
cometre errades que poden posteriorment ser utilitzades per a expedientar o sancionar i que 
a més, dificultin el desenvolupament de la nostra activitat quotidiana en l’atenció als clients. 

Des de UGT volem que quedi constància escrita d’aquesta 
EXIGÈNCIA, que a la vegada ha de  ser atesa com UNA 
DENÚNCIA a la seva passivitat , per si en un futur s’intentés 
utilitzar les presumptes errades que en aquesta matèria l’empresa 
pretengui atribuir a qualsevol dels treballadors/es de la plantilla, 
per a EXPEDIENTAR, SANCIONAR O UTILITZAR LES 
MATEIXES PER REDUIR OCUPACIÓ. 

 
USUARIS i CONTRASENYES  

 
Aprofitem per recordar la necessitat de complir estrictament la normativa, especialment  pel 
que fa referència a  no realitzar operacions amb contrasenya d’altre/a usuari/a. 

La reduïda plantilla en les oficines i el treball angoixant en algunes d’elles, especialment  en 
períodes de vacances, no poden  fer-nos baixar la guàrdia en aquest sentit. 

El servei al client o les circumstàncies del treball –que l’empresa probablement no 
reconeixerà- no ens poden portar a posar en risc el nostre lloc de treball, ni tan sols amb el 
consentiment  del titular de la contrasenya, encara que es tracti d’un superior. 

Us recordem que davant de qualsevol acusació per in compliment normatiu i abans de 
signar qualsevol document que impliqui una sanció, podeu exigir la presència d’un 
representant sindical. 
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