MiFID II! - MANIFESTACIONS DE BANC SABADELL EN SEU JUDICIAL
Avui, en el judici celebrat a l'Audiència Nacional a Madrid, davant demanda presentada per UGT
conjuntament amb algunes altres opcions sindicals del Banc, hem pogut ser testimonis d'una sèrie
de "perles" manifestades per l'Empresa que no podem deixar de compartir amb vosaltres , ja que el
seu contingut "si no fos tan fals" resultaria ser fins i tot graciós.

SOM-HI:
Manifestacions de l'advocat del banc:

 El banc està acollit al sistema de supervisió fins 2021 i per tant, la formació MIFID és voluntària.
 No obstant això, el banc té interès en l'obtenció del certificat i per això ve aplicant l'acord de formació de
l'any 2001 concedint dos dies lliures (el dia de l'examen i l'anterior per poder preparar).

 A més es facilita calculadora financera.
 Els treballadors poden connectar des del lloc de treball per realitzar la formació.
 Poden imprimir el temari a les oficines del banc.
 S'imparteixen hores presencials i classes de repàs dins de la jornada laboral
 Es permet realitzar formació els dijous a la tarda
 Es compensen les hores realitzades fóra de l'horari laboral,
duent a terme el registre corresponent.
Manifestacions de la directora de formació que ha acudit com a
testimoni:
 La formació és voluntària.
 Les diferents territorials envien a formació la relació de les
persones que van a realitzar el curs.
 Moltes persones que l'han començat i no han arribat a fer l'examen i ningú els hi ha dit res de res.
 Hi ha persones que han sol·licitat el curs sense necessitat de fer-ho i el banc els hi ha permès realitzar-lo.
 Realitzen la formació en temps de treball, utilitzant també els dijous a la tarda.
 D'acord amb el mànager poden passar les hores que han realitzat fora de l'horari laboral i se'ls hi
compensa sense problemes.
 A cada oficina hi ha una persona amb formació per supervisar (el director, el responsable administratiu ...)
i en cas que no hi hagi cap persona que reuneixi els requisits, hi ha un pool que s'encarrega de donar el
servei necessari.
ÉS A DIR: (Cal notar el sarcasme) Els treballadors d'aquesta empresa no podem queixar-nos perquè SEMPRE
preval pel Banc el nostre interès, MAI MAI EL SEU. Una altra cosa és que no ens assabentem i de FORMA
VOLUNTÀRIA ens auto-imposem obligacions que PER RES ens són exigides per la nostra direcció.
Ara toca a cadascun de nosaltres, les treballadores i treballadors de la nostra entitat, comparar el declarat
en Seu Judicial amb la realitat viscuda, i preguntar-nos qui són els responsables de les diferències i en nom de
qui actuen.
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