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PLA DE PENSIONS  
 

LA REALITAT ÉS MOLT TOSSUDA I LA IGNORÀNCIA MOLT ATREVIDA 

 

Avui acabem de tenir coneixement dels resultats de les darreres taxacions efectuades als 

“nostres immobles” d’Alacant, València i Barcelona. I com era d’esperar han tornat a baixar. 

Han passat de 31.024 milions d’euros a 28.844. S’han depreciat en 2.180 milions d’euros. Fins 

aquí la informació. I ara l’opinió. 

 

Quadres Grup Banc Sabadell és conscient de la frustració que genera pensar que el 2008 

s’havia fet una operació financera brillant, on es prestava un import a l’extingida CAM, la teva 

Empresa i Promotor del Pla en aquell moment, convé recordar-ho, en concret 66.595 MM 

d’euros, al 5,5% d’interès i que ara aquests immobles valen 28.844 MM, amb una minusvàlua 

de 37.751 MM. 

 

La realitat és molt dura i a més a més molt tossuda i aquestes taxacions venen a corroborar el 

que sap absolutament tothom que tingui una televisió a casa i és que el preu dels immobles 

singulars ha baixat de manera meteòrica (Un exemple paradigmàtic és l’edifici de Telefònica a 

Barcelona que acaba d’adjudicar-se pel 20% del seu preu de compra). 

 

Entenem que aquesta frustració comprensible està mal dirigida. No són les taxacions actuals, 

ni els membres de la Comissió de Control del Pla de Pensions de Banc Sabadell, ni ningú, que 

hagi tramat un pla maquiavèl·lic per a “robar” als empleats actius i passius procedents de 

CAM. L’última taxació “rasca” la butxaca de tota la plantilla. 

 

Els que vulguin buscar (i a lo millor trobar) als autèntics responsables han de mirar enrere i 

situar-se a l’any 2008 i reconèixer d’una vegada per totes que aquesta operació va ser una 

més de les que es van fer malament, horrorosament malament, a la CAM i no pensar que 

AQUESTA en concret va ser la única correcta. Per cert, no estaria de més que revisessin 

també la inversió en quotes participatives (1.968 MM) i a Segurfondo (9.348 MM), igualment 

brillants. 

 

Presentar reclamacions a la Direcció General d’Assegurances o demandes als Jutjats de 

Primera Instància contra tot i contra tots només suposaria un benefici per als promotors de 

les mateixes. I acusar sense fonament i sense raó, esperem, que alguna condemna econòmica 

en contra. 

 

Estem molt tranquils perquè creiem en la Justícia, però sobre tot perquè sabem perfectament 

que NOSALTRES no hem comès la més mínima irregularitat. 

 

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

Correu electrònic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 

En la  nostra pàgina web: 
www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

 


