
 

 

Bona nit, 

Tot i haver estat intentat parlar durant el cap de setmana amb Relacions Laborals per tractar mesures de seguretat, i haver-les transmès amb antelació suficient per a 

tranquil·litat de la plantilla, no ha estat fins avui diumenge a 2/4 de 6 de la tarda que el Banc ha enviat un comunicat per correu electrònic a tota la RLT amb les 

mesures a adoptar. 

Considerem que són unes mesures insuficients, poc específiques i que no garanteixen la salut i la integritat física de la plantilla. Per tant, exigim una reunió 

immediata per videoconferència amb Marc Laboral, per a poder aclarir les situacions sense resoldre com el proveïment de guants i mascaretes, gels 

desinfectants per a tot el personal que treballi de forma presencial, establir elements físics de separació,... i tenir informació constant de la situació a BBVA. 

Així mateix, la setmana passada vam demanar una reunió urgent de Comitè de Salut Laboral i se'ns va rebutjar, per “no ser necessari” a parer del banc. Una 

resposta que ens resulta totalment incomprensible. 

 Dit això, us resumim tot seguit els punts més importants del correu del banc sobre les actuacions a realitzar a partir de demà dilluns: 

 El RD 463/2020 estableix la garantia de serveis per part de les entitats financeres, el que converteix al nostre sector en indispensable. 

 Per això, el banc estableix el següent pla d'actuació: 

 1. Reduir al mínim imprescindible el nombre de personal que presti servei de manera presencial. 

 2. Facilitar el treball en remot. Aquest sempre haurà d'anar regulat per les condicions laborals pactades en l'Acord de Teletreball de 27 de juliol de 2011. 

 3. Constituir un equip de guàrdia, amb plantilla que no pugui treballar en remot i no estigui adscrita a un torn de treball a les oficines. Hauran de romandre en 
els seus   domicilis, localitzables i a disposició del banc durant la jornada laboral. 

 4. Els que treballin presencialment, ho faran en jornada continuada. 

 Aquest pla pot ser modificat o ampliat en funció de l'evolució de la situació. 

 A les oficines s’establiran, una sèrie de consells i advertències dirigides a la clientela: senyalització de distància de seguretat, comunicació de mesures 

preventives i l'ús prioritari de canals digitals, reduint l'assistència a les oficines.  A banca comercial demà dilluns rebran instruccions al seu centre de treball. 

 No obstant les instruccions anteriors, recordem que no han d'assistir demà als seus centres de treball, segons la guia publicada pel banc divendres passat 

(que pots consultar al següent enllaç: https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/CORONAVIRUS-Guia-actuacion-BBVA.pdf):-Persones confirmades amb 

coronavirus COVID19.-Persones amb símptomes d'una possible infecció.-Persones sense símptomes que hagin tingut contacte estret amb un cas confirmat.-

Col·lectius especials. 

 Davant de qualsevol dubte, CCOO estem a la teva disposició a través dels canals habituals que trobaràs aquí. 

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/CORONAVIRUS-Guia-actuacion-BBVA.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/Sec_Sind_RT_CAS..pdf


 


