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Secció Sindical Grup BMN Illes Balears 

HA PASSAT ELS TESTS D’ESTRÈS 
AQUESTA CADIRA? 

 
Aquesta cadira és la d’un director d’una oficina de BMN 
de Balears. Podríem pensar que entre tantes plantilles 
inútils, excels, reunions i demés pèrdues de temps no 
productives, aquesta persona s’ha oblidat de demanar 
que se la canviïn, però no és així, fa molt de temps que 
ho té demanat i BMN no li fa ni cas. 
 
Imaginam que quan atén a un client, no es pot aixecar ni 
tan sols a donar-li la mà, no sigui cosa que aquest 

s’espanti i surti corrent de l’oficina. Com podrem vendre productes de BMN 
amb la imatge que donam? Algú vol una acció de BMN? Ànim, serà 
propietari d’una petita part d’aquesta cadira! 
 
Goteres, humitat, material deteriorat, per desgracia, no mostren la pitjor part 
de la direcció de BMN. La vertadera  cara del  MAL de BMN la trobam a 
Recursos Humans . Com es pot explicar que estiguin acomiadant 
companyes i companys de la zona de Madrid i al mateix temps estan enviant 
gent de Son Fuster a SSCC de Madrid? Què no son capaços de recol·locar a 
les persones d’oficines de Madrid a SSCC de Madrid? I a Balears, què no 
poden posar ningú més a oficines? En els darrers mesos molts de companys 
i companyes de SSCC de Palma han estat recol·locats a oficines de 
Mallorca. Què passa, n’hi ha que tenen bo i n’hi ha que no? 
 
Després de l’operació maquillatge, BMN ha passat el test de estrès. Els que 
segur que no el passam som les persones que formam part d’aquesta entitat. 


