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FORMACIÓ A BANCO HERRERO
El banc s’ha negat a negociar una compensació justa per a la formació d’integració de Banco Herrero.

Després de dilatar la negociació de la compensació fins al final dels cursos de formació, ha presentat la

compensació aprovada pel comitè de direcció sense que s’hagi tingut en compte l’opinió dels sindicats.

Ara només a aquells empleats i empleades que hagin fet més de la meitat de la formació fora de la seva

jornada laboral els augmentarà en un 50% la compensació que  inicialment havien presentat:

Perfil Hores de formació Import compensació 50% fora de la jornada
laboral

Tutors >125 600 euros 900 euros
Resp. administr. i adm
avançat 120 360 euros 540 euros

Personal gestió i adm.
bàsic 80 180 euros 270 euros

És evident que es tracta d’una compensació injusta i ridícula. D’una banda, tant si s’ha fet la meitat de la

formació com si s’ha fet tota, fora de la jornada laboral, augmentarà la compensació només un 50 %.

D’altra banda, les hores que ha dedicat la plantilla de Banco Herrero a formar-se fora de la seva jornada

laboral són compensades, en el millor dels casos, a raó d’aproximadament tres euros l’hora. En molts

casos ni tan sols això. És per això que CCOO vam presentar el 19 de maig una proposta a la Direcció

de Recursos Humans perquè compensés totes les hores que havia fet la plantilla fora de la seva jornada

–una part econòmicament i una altra en temps lliure- per l’esforç que havia fet per la integració. La

resposta va ser negativa.

A tall d’exemple, en el Banc Sabadell, on tampoc es va arribar a cap acord amb els sindicats, es va

compensar la formació SIBIS III de la manera següent:

Perfil Hores de formació Import de compensació
Tutors 40 600 euros
Tècnics i administratius 20 360 euros
Tècnics i administratius 10 180 euros

Vosaltres mateixos podeu jutjar quin criteri ha seguit la Direcció de Recursos Humans i el Comitè de

Direcció per decidir com compensar la formació i l’esforç que la plantilla de Banco Herrero ha dedicat, i

encara dedica, a la integració amb el Grup Banc Sabadell.

Sabadell, 9 de juny de 2003


