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A la reunió d'aquest dimarts, CCOO hem reclamat a l'empresa que davant 
l'empitjorament de les dades de la pandèmia, no perjudiqui encara més a la 
plantilla amb l'excusa de la necessitat de negoci. Garantir el negoci no ha de 
ser incompatible amb garantir la salut de la gent. Entre altres mesures 
reclamades: 
‣ NO deixar a les oficines grans en les que hi ha un cas positiu, amb plantilla 

que no pot assumir cap tasca bàsica (per exemple, que hi hagi un positiu en una 
oficina de 10 persones i deixar-la uns dies amb només 3). 

‣ Garantir la neteja de les zones comunes en els centres corporatius.

i a més…  
teletreballar a la tarda (els dijous o en horari partit) en 
zones amb restriccions i tancament de bars i restaurants

- CCOO hem demanat al Banc que aquelles persones que, pel 
tancament de bars i restaurants, no puguin fer ús de la targeta o del 
xec restaurant, puguin dinar a casa i continuar teletreballant la 
resta de la jornada des d'allà. 

- És inviable haver de menjar (evidentment sense mascareta) en un espai 
tancat, si és que es disposa d’aquest espai al centre, més de 15 
minuts, ja que contravé tots els protocols de seguretat i salut d'aquesta 
pandèmia. 

- Hi ha entitats que ja apliquen aquest tipus de mesures (Bankia, 
Deutsche Bank, BBVA ...) 

I per resposta, una negativa. La Direcció, que s'omple la boca publicitant 
premis i distintius sobre conciliació, demostra que Banc Sabadell està 
apostant pel negoci a canvi de posar en perill la salut de la seva 
plantilla i de la clientela. 
Així de "sensible" es mostra la nostra Entitat amb les necessitats de 
la plantilla. 
Si us trobeu en alguna situació de conciliació greu, podeu contactar amb 
ccoogbs@bancsabadell.com 
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