27-06-2019

PBV I SUBSTITUCIONS.

EL BANC XIULA I MIRA CAP UNA ALTRA BANDA.

Gestora Desesperada BBVA
en línia

Hola, sóc Gestora Comercial. Tinc un dubte: poden canviar-me de
funció per a substituir al meu company/a GAC durant les seves
vacances?

Bon dia, sí que poden demanar-te que facis aquesta substitució.
La mobilitat funcional és potestat de l'empresa.

Però llavors com aconseguiré arribar a la PBV que m'han assignat
per a aquest quadrimestre? M'han pujat un 40% el pressupost i a
sobre estaré durant 15 dies sense poder fer gestió

Serà impossible. Des de CCOO ens hem dirigit a l'empresa amb les
dues qüestions. Respecte a la pujada de punts PBV, ha estat una
decisió unilateral de Banca de Negoci, que oblida que al darrere dels
números hi ha persones i anteposa objectius impossibles, a la salut de
les treballadores i treballadors.
Hem exigit al banc que sigui seriós i
que els objectius a aconseguir siguin REALISTES i ASSOLIBLES; que
habiliti un sistema on es puguin recollir aquestes situacions i s'apliqui
el Temps Efectiu de Treball a la PBV. Tan senzill com obrir un nou
epígraf a Vacances i Absències.
Ja d'acord, però mentre tot això no arriba, què puc fer?

Desde CCOO et fem les següents recomanacions:
Abans de res, segueix la normativa. Fer-ho t'evitarà expedients
disciplinaris.
Obre i tanca el lloc de Caixa amb el teu usuari.
Apunta cada jornada que dediques a la funció de GAC.
Quan concloguin els períodes de vacances, envia un correu al teu
responsable, sol·licitant que tramiti al departament de Productivitat,
l'aplicació del teu Temps Efectiu de Treball.
Uffff, i els meus responsables estan obligats a fer-ho?

Sens dubte. No obstant això, si necessites que t'ajudem a aclarir-ho,
posa't en contacte amb els teus delegats/des de CCOO. La pressió dels
objectius no està per sobre de les persones. EL BANC NO HO TOLERA i
CCOO NO HO CONSENTIREM.

Gràcies per les vostres respostes, CCOO sempre esteu aquí.
Em sento més tranquil·la.

CCOO sempre hi serem per a defensar-te davant del banc
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