
 

SERVEIS PER A AFILIATS

Assessoria laboral i jurídica 
gratuïta

Confecció de declaracions de 
renda a partir de 50€

Formació MiFid
Certificat de l’Institut Europeu 
Postgrau (IEP).
Íntegrament en línia.
Parcialment subvencionat
Convalidable per BS.

Assegurança d’accidents
Inclosa en la quota i per a tots 
els nostres afiliats, amb un capi-
tal de 10.000 €.

Assegurança de salut Asisa
Amb preus molt competitius i 
sense permanències.

Ofertes
Allotjaments turístics.
Copagaments i descomptes en
hotels, agències de viatge i 
altres.

El nostre organigrama

Presidenta: Silvia Fernández del Rincón Gómez
Vicepresident: Jose Manuel Vázquez Sierra
Secretaria General: Carolina Pujol de la Hera
Àrea d’Organització: Silvia Sanz Fernández
Àrea d’Igualtat: Eman Abul-Khail Bárcenas
Àrea d’Acció Sindical: Toni Vázquez Lozano
Àrea de Comunicació: Carlos Caba Baradiaran 
Àrea de Formació: Margarita Bermejo Gregori
Àrea Xarxes Socials: Xavi Mora Feria
Àrea de Salut Laboral: Mercedes Ces Sánchez
Àrea de Previsió Social: Kepa Maiztegui Torres

Vocalies: David Ruíz de Lazcano  | Miguel Pocovi Ballester

Contacte

Extensions: 426405 | 427172 | 425928 | 38824
Email: info@cuadrosgrupobancosabadell.es
Direcció: Horta Novella, 23 CP 08201 Sabadell (Barcelona)            

Un sindicat modern,
renovat i pròxim a tu.
Quadres GBS està compost 
per companyes i companys 
que tenim el compromís de 
treballar per a defensar els 
drets de tota la plantilla.



Hem estat presents en tots els 
Conflictes Col·lectius i demandes 
a l’Audiència Nacional, així com 
conciliacions a SIMA, defensant 
sempre els drets dels nostres 
companys/as.

Hem assessorat a nivell particu-
lar als companys/es que ho han 
necessitat en procediments dis-
ciplinaris, acomiadaments, pre-
jubilacions, trasllats, maternitat, 
paternitat, canvis de funcions etc.

Hem estat en totes les negocia-
cions d’Acords amb l’empresa i 
hem signat exclusivament aquells 
que hem considerat beneficio-
sos per a la plantilla, guanyant 
una demanda per a equiparar la 
maternitat a la paternitat en el 
compliment del sistema de retri-
bució variable. 

Major representació
Aconseguir la major representació 
per a tenir més força i capacitat de 
Negociació amb l’Empresa. S’impo-
sa ja un canvi en el model sindical 
obsolet; els nostres companys/es  
exigeixen i necessiten un canvi.

Som veraços
Donem informació veraç i fiable. 
Estem al teu costat sempre que ens 
necessitis per a assessorar-te, 
defensar-te i vetllar pels teus interessos.

Ens movem per tu
Defensem el model 
de proximitat, sent així, coneixe-
dors de primera mà de la situació 
real dels companys i companyes.

Ens organitzem democràticament
Som una alternativa que no exclou a ningú. Representem i
defensem a cadascun de vosaltres sense cap mena d’ideologia 
política. Un sindicat on hi cabem tots, sense excepció.

Un Sindicat amb una forta representació femenina en tots els 
càrrecs de decisió.

Som Independients
Sense servituds polítiques, ideolò-
giques, econòmiques ni de qualse-
vol altra índole.

Amb llibertat d’actuació, pensant 
només en la plantilla i a garantir 
les millors condicions laborals per 
al col·lectiu.

Ens financem només amb
les quotes dels nostres afiliats
No rebem cap mena de subven-
cions privades ni partidistes, ni 
suports econòmics estatals, la qual 
cosa ens permet decidir amb total 
llibertat.

Us representem en els comitès
Som la vostra veu en els següents comitès, 
aportant idees i solucions constructives que 
beneficien a tota la plantilla:

D’on venim

Cap a on anem

IGUALTAT PLANS 
DE PENSIONS

FORMACIÓSEGURETAT
I SALUT 

LABORAL

T’escoltem!
T’animem a participar amb les 
teves aportacions, estem per a 
escoltar-te i ser la teva veu.

Pots posar-te en contacte amb 
nosaltres a:
info@cuadrosgrupobancosabadell.es

Apostem pel diàleg
Creiem en la capacitat de 
negociació, perseverant, per a 
defensar els nostres drets i si és 
necessari per la via legal.

Federats en FINE
Som un sindicat de Banca que 
comptem amb el suport d’una gran 
organització sindical independent 
com és FINE (Força, Independència 
i Ocupació), la Federació més gran 
de Sindicats Independents del sec-
tor financer, i amb més de 25.000 
afiliats en la qual cada sindicat 
manté la seva autonomia.

A través de la federació som re-
presentatius i determinants en el 
sector de la Banca, on es negocia el 
nostre Conveni.


