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REUNIÓ VENDA UNITAT DE RECOBRAMENT
26 de setembre 2014
El divendres 26 de setembre es va produir la reunió sol·licitada per una ample majoria sindical en relació a
la venda de la Unitat de Recobrament a l’empresa Lindorff. Això per si sol ja és una bona noticia, doncs
s’inicia un procés de negociació, tot i que com en tots els inicis sigui quasi l’única de moment.
El primer que hem de manifestar, i respectant sempre profondament les decisions alienes, és que per a
nosaltres és incompatible una mesa de negociació amb la presentació d’una demanda, sempre que els
terminis legals ho permetin.
També ens agradaria remarcar que el nostre objectiu i el de tots, inclosa l’empresa que manifesta haverho valorat, és que es quedin els 53 afectats, com no s’entendria d’una altra manera. L’Empresa ens diu
que després de fer-ho, prova de que no és cap absurditat, l’operació no seria viable sense incloure als
treballadors. Vaja, quina mala sort que tenim!! Hem sol·licitat a l’Empresa que ens aporti documentació al
respecte, no per desconfiança, sinó per ampliar els nostres coneixements i perquè aquesta és una
obligació de la Representació Legal dels Treballadors.
Si de cap manera lícita que estigui al nostre abast poguéssim evitar la marxa dels 53 companys, a Quadres
Grup Banc Sabadell ens reafirmem en el que ja hem manifestat el passat 30 de juliol, insistint en la
necessitat de reunir-nos també amb LINDORFF.

 MANTENIMENT DE TOTES LES CONDICIONS ACTUALS (CONVENI COL·LECTIU DE BANCA I
CONDICIONS BS) I FUTURES.
 GARANTIR ELS LLOCS DE TREBALL MENTRE LINDORFF GESTIONI EL RECOBRAMENT DELS NOESTRES
CLIENTS (DE MOMENT 10 ANYS).
 PACTE DE RETORN EN EL CAS DE QUE LINDORFF DEIXI DE PRESTAR SERVEIS AL BANC PER
QUALSEVOL MOTIU AMB LES CODICIONS QUE TINGUÉS BS EN AQUELL MOMENT.
A part d’aquests tres eixos bàsics també estaríem a favor d’altres mesures addicionals que superin el que
ja ens dóna l’Estatut dels Treballadors i que contribueixi a que aquesta operació sigui bona per als
treballadors ja que per a l’Empresa no cap dubte de que ho és.
Encara que de moment no s’ha fixat data per a la propera reunió Quadres Grup Banc Sabadell com sempre
es compromet amb tots vosaltres a seguir informant d’una manera rigorosa, transparent i veritable.

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE!!!
Correu electrònic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com

