
 
 

    

                        

   30 de Juliol de 2014 
 

VENDA DEL DEPARTAMENT DE RECOBRAMENTS II 
 

Avui hem mantingut una reunió amb l’Alta Direcció del Grup Banc Sabadell en la que ens 
han donat tot tipus d’informació i explicacions referents a la Venda de la Unitat de 
Recobraments. 
 
S’hauria de reconèixer que ho fan d’allò més bé si en lloc de ser NOSALTRES 
Representants Legals dels Treballadors, ho fóssim dels Accionistes. Tot i això ens 
congratulem de que la nostra Entitat faci operacions d’aquest tipus en la que es generen 
plusvàlues, PERÒ la nostra missió és defensar els drets dels treballadors afectats per 
motius obvis i també perquè, ara passa a Recobraments i demà pot passar en qualsevol 
altre departament del Banc.  
 
La venda d’una Unitat està recollida per l’Estatut dels Treballadors, però sota unes 
premisses que hem de comprovar de manera exhaustiva, no per desconfiança sinó per no 
caure en una deixadesa de les nostres funcions de representació. 
 
Nosaltres ja sabem, i l’Estatut dels Treballadors s’encarrega de refermar-ho, que no 
existeix l’ocupació segura, però la nostra obligació és buscar fórmules que garanteixin al 
màxim els llocs de treball i el manteniment (fa temps que només parlem de mantenir) dels 
salaris i condicions laborals. 
 
La nostra posició de partida segueix sent la mateixa. Una Entitat amb 18000 treballadors 
ha de poder absorbir a 53 companys i companyes i en tot cas, volem negociar amb 
LINDORFF ESPAÑA, S.L. un Acord que doni tranquil·litat als nostres companys i on les línies 
bàsiques serien: 
 

• Manteniment del Conveni Col·lectiu de Banca i les Condicions Socials de BS. 

• Garantir llocs de treball mentre LINDORFF gestioni el recobrament dels nostres clients (de 

moment 10 anys).  

• Pacte de retorn en el cas de que LINDORFF deixi de prestar serveis al Banc. 

EN LA REUNIÓ D’AVUI HEM INSISTIT EN LA NECESSITAT URGENT DE TENIR UNA REUNIÓ 

AMB ELS REPRESENTANTS DE LINDORFF ESPAÑA, S.L. 

 
Des d’aquestes línies i com ja és ben conegut pel gruix de la plantilla, ens reafirmem en el 
nostre compromís de mantenir-vos informats d’una forma transparent i veraç, com 
correspon a la segona força sindical del Grup Banc Sabadell 
    

 
EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE!!!  

.  
Correu electrònic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 

 

En la  nostra pàgina web: 
 www.cuadrosgrupobancosabadell.es  

 


