
La xarxa d'oficines

i les unitats Contigo

El Submón
de BBVA

Només cal donar un volt per la xarxa
d'oficines i pels Contigo, perquè, d'un

cop d'ull, puguis apreciar:

El Submón

INSTAL·LACIONS
DETERIORADES

 

INSTAL·LACIONS
DETERIORADES

La majoria d'ells obsolets, sense
resolució suficient i de 17",  

 impossible treballar amb ells sense  
fer malbé la salut dels teus ulls.

MONITORS
OBSOLETS

Parets amb humitats
  Lavabos bruts i inutilitzables
Espais minúsculs...

CLIMATIZACIÓ
Insuficient
 Sovint avariada
Conduccions brutes

Deficient
o simplement  

Inexistent
VENTILACIÓ

Sense possibilitat d'adaptació
 ergonòmica (perquè s'espatllen i
  no es substitueixen)
  Tapisseries trencades i brutes.
Mobiliari obsolet.

CADIRES I
MOBILIARI

Múltiples reinicis de l'aplicació,
amb les  

conseqüents queixes  
de clients  

i la desesperació de la plantilla.

CONSTANTS
CAIGUDES
DE LÍNIA

LA MANCA
DE NETEJA

És escandalosa deguda a les constants
  retallades econòmiques dels
  contractes  de proveïdors.
    Comporta que els banys no es
     netegin amb la freqüència necessària.
    Això sense parlar d'arxius, armaris i
   zones tècniques on s'acumula brutícia
  immemorial (amb triennis d'antiguitat
inclosos).

NO      SIGNAL

LA MANCA
DE NETEJA

MONITORS
OBSOLETS

CLIMATIZACIÓ

VENTILACIÓ

CADIRES I
MOBILIARI

CONSTANTS
CAIGUDES
DE LÍNIA

NO
HI HA
PRES-

SU-
POST

PASSARÀ EL
MATEIX A
La Vela?

     Quan
  reclamem
 una solució a
aquests
 problemes, la
  resposta
   sempre és:

  
 
 
 

Objetius
quimèrics

i a tot això,
hem d'afegir:

Automarcador, PVBs,
Fitxes de Venda,
Assegurances...

Sense
substitució
d'absències

Prolongació
de jornada

Absència de
conciliació

Estrés, Angoixa,
Ansietat,
Desmotivació ...

EL QUE GENERA
DANYS IRREVERSIBLES A LA NOSTRA SALUT

Incoherències
organitzatives

Això demostra clarament que BBVA
retalla una i altra vegada, a costa de la
salut de les treballadores i treballadors.

La prevenció de riscos ha de ser una prioritat i no
la última de la llista. CCOO així ho hem denunciat
avui en el Comitè de Seguretat i Salut. Aquestes
qüestions s'han de prendre molt seriosament.
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