
 
 

 

 

CCOO EXIGIM LA PROTECCIÓ DE LES PLANTILLES 

CCOO ens hem dirigit a les patronals del sector financer (AEB, CECA, UNACC i ASEMECC) per a 
traslladar-los les nostres consideracions davant l'obligació de garantir l'accés als serveis bancaris 
de tot el país. 
 

Després de conèixer les mesures que ha anunciat el Govern i que suposen dotar de garanties de 
sostenibilitat al teixit productiu i ajudar a empreses i famílies, es fa encara més evident la 
importància d'una xarxa financera forta i clau per a instrumentar moltes d'aquestes mesures. I 
per a això, és fonamental que la plantilla es trobi el més intacta i el menys minvada possible amb 
l'objectiu de dur a terme el treball que el país i la societat ens demandarà i que serà fonamental 
per a facilitar la reactivació econòmica, la reconstrucció i el sosteniment del teixit productiu, així 
com ajudar a les persones.  
 

En el terreny laboral s'han aprovat mesures de protecció de l'ocupació, però tot i així ens 
enfrontarem a la promoció d'una multitud de suspensions de contracte (ERTE). Per això, CCOO 
valorarem molt positivament que les entitats financeres no recorrin a aquesta mena de mesures 
per a no consumir recursos públics, que seran molt necessaris en altres àmbits productius i socials, 
demostrant amb aquest gest la seva solidaritat i compromís social amb els qui patiran de manera 
més dura aquesta situació 
 
Transcorregudes les primeres jornades laborals després de la declaració de l'estat d'alarma, CCOO 
els hem traslladat que és necessari que s'adoptin mesures homogènies en el conjunt del sector 
financer. I nostra primera i major exigència és la protecció de les persones treballadores i, per 
tant, de la clientela. Per això, pensem que cal continuar reforçant les polítiques de recursos 
humans que preservin al major nombre de persones del risc de contagi. 
 

Per a això, és necessari prendre mesures que minimitzin l'exposició al risc de contagi i que 
aconsegueixin l'objectiu de parar l'epidèmia: 
 

- Reduir els horaris d'atenció a la clientela i establir un protocol d'accés de la mateixa a les 
sucursals. 

-  Concentrar l'activitat, en cada població, en el mínim de centres possibles.  

-  Limitar el nombre de persones de plantilla a les oficines durant aquest període.  

-  Derivar al teletreball el màxim de tasques possible. 

-  Tancar els centres de treball on s'hagi detectat algun cas de contagi. 

-  Facilitar gel desinfectant en tots els llocs de treball que estiguin operatius, flexibilitat per a 
aixecar-se del lloc per a rentar-se les mans, reforçar la neteja i desinfecció diària, reduir el 
contacte amb l'efectiu al mínim, derivant l'operativa possible als caixers automàtics i banca 
online. 

La banca comercial té la seva raó de ser en les persones que, amb la seva professionalitat i 
dedicació, treballem per a atendre persones. Per això, protegir la salut de les plantilles del sector 
financer ha de ser objectiu clau de les polítiques de recursos humans de les entitats financeres. 


