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

Les condicions laborals dins de l’empresa ens afecten a tots per igual, independentment del 
gènere, edat, situació personal, nivell professional o responsabilitat funcional. És per aquest 
motiu que adquireixen una importància vital els trets identificatius i característics de Quadres 
Grup Banc Sabadell . 
 

• Estem presents de manera exclusiva en el Grup Banc Sabadell, pel que no ens mouen altres 
objectius que millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores del grup. 

• Som un sindicat professional i independent, no participem en organismes de cap 
Administració Pública, pel que estem blindats davant qualsevol intent d’inèrcia o vinculació 
política partidista. 

• La nostra estructura és àgil i eficient, integrada en la seva totalitat per treballadors del grup. 
Estem a prop del companys i companyes dels centres de treball. Entre el delegat i el màxim 
responsable hi ha, com a màxim, dos nivells. 

• Estem vinculats pel mateix conveni col·lectiu i acords laborals que s’apliquen a la totalitat de 
la plantilla; coneixem els seus problemes per què, els seus problemes són els nostres! 

 
Tota la nostra feina la realitzem d’acord als nostres principis, com a exemple: 
 

• L’atenció a les problemàtiques laborals han de prevaler per sobre de les prerrogatives o 
servituds que, com ha passat amb massa freqüència, van emmascarar com a èxits el que 
no van ser altre cosa que actituds sindicals complaents. 

• Les organitzacions sindicals adquireixen sentit per les idees que propugnen i els fins que 
persegueixen, però també amb les persones que els integren. Les sigles o l’adscripció a un 
grup no legitimen comportaments reprovables. 

• El marc de la representativitat social que s’ha atorgat al “duopoli sindical oficial” requereix una 
urgent revisió, per principis democràtics. 
 

Si t’identifiques amb nosaltres i estàs d’acord amb els nostres principis t’animem a que expressis 
el que no t’agrada a través de Quadres Grup Banc Sabadell. 
 
En el nostre sindicat agrupem diferents sensibilitats i opinions amb un nexe comú: principis 
democràtics i respecte per les persones. No tenim servituds institucionals ni partidistes, som 
l’opció adequada per a totes aquelles persones que entenen que la representació laboral ha 
d’ocupar-se fonamentalment d’aspectes concrets com el salari, l’horari, la formació, la conciliació 
o la promoció professional. El nostre lema és negociar, pactar i conciliar, però no som 
complaents, quan les direccions s’equivoquen ho diem, intentem corregir-los o ho denunciem. 
 
 
 
 

Correu electrònic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 

En la  nostra pàgina web: 
www.cuadrosgrupobancosabadell.es  

 


