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TELETREBALL….PER A QUI?

Per fi ens ha arribat el correu que tots estàvem
esperant sobre “teletreball”…

Però ERROR, resulta que només és per realitzar una formació en Prevenció
de Riscos Laborals per motiu de la implantació del model de teletreball a
BBVA i que malauradament a molts de nosaltres NO se'ns permet acollir-
nos. La decepció a la plantilla per aquest tema és descomunal i així ho ha
traslladat UGT a l'empresa.

UGT fa molts mesos que reclama a l'empresa un acord de teletreball que inclogui qualsevol funció
susceptible d'acollir-se a aquesta mesura i totes les funcions que no atenen clients en presencial de
manera contínua, com per exemple BBVA Contigo, GRV’s, Gestors Pimes digitals/transaccional, etc.
ho són. A parer nostre la llista de funcions que es podria acollir al teletreball és molt més àmplia que
la inicialment designada per l'empresa.

Des d'UGT lamentem la decisió unilateral presa per l'empresa de diferenciar entre XARXA i resta
d'àrees quan han classificat les funcions susceptibles de teletreballar. UGT no comparteix els criteris
(“els que siguin, ja que són desconeguts”) que han portat a l'empresa a fer aquesta discriminació de
bona part de la plantilla. No entenem com a àrees/funcions que són publicitades per l'empresa com
“el futur de l’entitat”, “l’elit” hagin estat excloses d'aquesta mesura de conciliació.

Aquesta discriminació ha generat situacions tan absurdes com que tenim
companys/es que atenen i gestionen a clients a centenars de quilòmetres de
la seva ubicació física en dependències del banc, és a dir, de manera remota,
però que no se'ls permet teletreballar.

De què tenen por els responsables de negoci de BBVA? L'obsessió
d'aquests per mantenir la presencialitat dels equips és pròpia de models de
direcció del segle XX i no aporta cap valor. Tots els empleats/des que han
teletreballat durant la pandèmia, coincideixen a ressaltar l'increment
d'eficiència i productivitat que els ha suposat aquesta forma de treball.

Per a quan una prova pilot denominada “DEIXEM TREBALLAR A LES PERSONES”?
Estem segurs que aquesta prova pilot sí que donaria bons resultats tant per a
l'empresa com per als treballadors/es.
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