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VISITA A MENORCA
La visita a Menorca que férem aquests dies passats ha resultat com
sempre, molt agradable. Varem coincidir amb la visita del Territorial i es notava
un cert ambient de canvis. Han tancat 4 oficines passant de les 12 del 2005 a les
8 actuals, amb un total de 43 empleats.
A data d’avui som a Balears 74 oficines amb 422 empleats, 75 a l’edifici
de Plaça de l’Olivar. A Eivissa hi ha 5 oficines amb un total de 35 empleats.
Això vol dir que el ritme de reducció de plantilla i de xarxa d’oficines ha estat
aquests darrers anys molt alt. Ara fa 3 anys hi havia a les illes un centenar
d’oficines i prop de 600 empleats.
Aquests dies les ofertes de prejubilació continuen i pel que sabem seran
unes 14 a tot Balears, 5 d'elles a Menorca. Com sempre de manera aleatòria i
indiscriminada. Sense tenir en compte l’edat ni les necessitats personals dels
afectats. La majoria dels prejubilats seran administratius.
Dels 3200 treballadors que té la nostra territorial, més de 1000 tenen o
passen dels 50 i uns 60 empleats superen els 60 anys. L’any que ve el Banc té la
intenció de contractar uns 1000 empleats en pràctiques a tot l’estat, per tant es de
suposar que les ofertes de prejubilació continuaran.
Com dèiem ens hem trobat a Menorca un ambient inestable amb empleats
“desubicats” a causa de la supressió fa pocs dies de la CBC de Ciutadella.
Consideram que amb una mica més de planificació, no faria falta tenir a la gent
esperant destí, amb la intranquil·litat que això provoca.
S’ha suprimit també a l’oficina d’empreses el lloc de Caixa amb el que
això suposa de molèstia pels clients, dificultant també la tasca comercial. Fa
estona que el Banc no dona cap importància a la feina dels gestors operatius, i
els infravalora via incentius, els més baixos de la plantilla.
S’equivoquen i molt pensant que la feina dels caixers no es important i
darrerament la mala imatge de les oficines, les coes interminables i el baixíssim
grau de satisfacció dels clients te molt a veure amb aquesta actitud de
menyspreu. Tornarem per primavera per veure com ha quedat tot això.
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