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CCOO reivindiquem i aportem solucions per a resoldre 

el pèssim clima laboral en el sector financer 
 
Les patronals finalment accepten asseure's a negociar després de la sol·licitud que CCOO vam fer 
d'obertura dels Observatoris Sectorials per a solucionar els desequilibris generats pels EROs i la 
retallada de plantilla, la creixent pressió comercial i el contrast amb l'increment dels beneficis, 
les remuneracions de l'alta direcció i el repunt excepcional de la inflació. Ja s'ha fixat el 25/05 
per a la reunió de l'Observatori d'Estalvi i estem pendents de concretar dates pròximes per a 
l'Observatori de Banca i la Comissió de Rurals. 
 
Per a CCOO l'Observatori sectorial ha de ser l'àmbit on s'abordi la reversió a les plantilles d'un 
“dividend social” a través de 4 eixos principals: 
 

1) Mecanismes compensatoris que reconeguin el paper i l'esforç de les plantilles, en un 
context de beneficis rècord i alta inflació, entre ells: 

 

 Revisió de conceptes salarials i extra salarials (taules, dietes, quilometratge,   
compensació teletreball, aportacions a plans de pensions, etc.) 

       Pagament extraordinari compensatori. 

 Eliminació de les clàusules de compensació i absorció. 
  

2) Creació d'ocupació per a solucionar les excessives càrregues de treball que pateix la plantilla, 
així com un pacte intergeneracional per a cobrir les prejubilacions amb noves contractacions. 

 
3) Canvi del model de negoci en el qual les empreses siguin laboralment sostenibles tractant a 

les plantilles amb respecte i sense amenaces i fixant objectius assumibles. 
 

4) Desenvolupament d'una carrera professional clara, objectiva i justa. 
 

Cuidar de la plantilla ha de formar part de les polítiques de les empreses si volen actuar com un 
sector social i laboralment responsable. Perquè les bancàries i bancaris no sols som 
imprescindibles per a donar el servei financer a la clientela amb la nostra professionalitat i qualitat 
de servei, també som el principal actiu de les empreses del sector financer. 
 
És el moment de recuperar el paper del diàleg social sectorial, des de la reivindicació i l'exigència. 
Aquesta és l'aposta de CCOO, que estem convençudes podrem fer en unitat sindical amb la resta 
d'organitzacions sindicals. 
 

 


