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EL BANC DE SABADELL PRETÉN, ARA, ORGANITZAR TAMBÉ 
LA NOSTRA VIDA PERSONAL I FAMILIAR 

AMB EL REPTE DE TRANSFORMACIÓ‐EMPLEAT DIGITAL 
 
 

Permanentment insatisfeta amb el "partit" que en treu de la plantilla del Banc, des de l’ALTA 
direcció s'ha decidit donar una nova "apretada de cargols” al personal per millor "rendibilitzar" el 
salari que ens paga, o si no, reduir el mateix per qüestions alienes a la nostra vida professional. 

 

El seu intent de vincular el nostre salari a la nostra manera de vida personal, als nostres usos i 
costums privades, és segons el parer de UGT, a més d'inconstitucional, una intromissió il·legítima 
inacceptable. 

 

Llavors, què farem contra aquesta irreflexiva decisió? Doncs en lloc d’ADVERTIR, SOL·LICITAR I 
suplicar, tal com sempre solen fer en els seus pronunciaments públics (comunicats) els sindicats 
corporatius de l'empresa i aquells altres "radicals per principis", i d'OBLIDAR l'assumpte quan el 
Banc passa olímpicament d'aquestes ADVERTÈNCIES, SOL·LICITUDS I SUPLIQUES, nosaltres anem a: 

 

- EXIGIR  la rectificació immediata de la seva AMENAÇA de penalitzar amb punts valora a aquells 
treballadors que no efectuïn les "obligades proves" dels nous sistemes telemàtics implementats 
per BS. 

- EXIGIR que aquestes proves siguin VOLUNTÀRIES, i que vinguin acompanyades d'incentius i no 
de AMENACES. 

- DENUNCIAR  i  PERSEGUIR  aquestes  intromissions de l'Empresa davant organismes i oficines, 
especialment davant dels tribunals i de la inspecció de treball. 

 

JA ens hem posat en contacte amb l'empresa, i esperem la seva immediata resposta. En cas de no 
rebre-la o de ser aquesta negativa, NO ESPERAREM des de l’OBLIT a una nova agressió, 
CONTESTARERM a aquesta en el marc dels organismes legals competents. 
 

UGT  no  amaga  ni  “ven”,  negocia,  pressiona  i  SOLS  si  els  problemes  no  es resolen, 
DENÚNCIA. 

 

DARRERA HORA 

Amb data d’avui 6 d’octubre de 2016 ens traslladen, en resposta al requeriment indicat de UGT a 
RRHH, la seva intenció d’arreglar aquest assumpte. 

QUEDEM PENDENTS DE VEURE ELS TERMES DE L'ARRANJAMENT PROPOSAT PER PODER ACTUAR 
EN CONSEQÜÈNCIA. 

 

UGT, el teu Sindicat 
AFILÍA’T ON ET CONVÉ 
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