
 
 
 
 
Transformació Voluntària dels partícips dels col·lectius A i A1 al col·lectiu G 

 
Avui, 23 d’abril del 2015, hem signat la Transformació voluntària dels partícips dels 
col·lectius A i A1 al col·lectiu G. Posant fi a una etapa de més de quatre mesos de 

negociacions però també de rumors, que si bé solen ser l’avantsala de la notícia (pacte en 

aquest cas) alteren en gran manera els bioritmes dels afectats que uns dies pensen que els ha 

tocat la primitiva i altres que van a perdre els diners del seu Pla de Pensions. 

  

Doncs bé, ni una cosa ni l’altre, simplement que el mercat te aquestes “bromes” i les 

inversions canvien de valor en funció d’una gran quantitat de variants i el que avui te molt de 

valor, si ho posem al mercat, demà pot no valdre tant. Però nosaltres anem a deixar aquestes 

explicacions per als “gurús” de sempre i anem a se clars i concisos, entenent que tots 

vosaltres ja us haureu llegit el Pacte. 

 

El més important d’aquest Pacte és la paraula “voluntària”, que vol dir que el que hem signat 

és simplement obrir-vos a tots els partícips dels Col·lectius A i A1 la possibilitat d’escollir entre 

dues opcions: 

1. Seguir com fins ara i tenir assegurada una pensió als 65 anys de l’import que ja se us 

comunica anualment. 

2. “Traspassar” la quantitat que el Promotor (Banc Sabadell) us comunicarà a tots vosaltres a 

30 d’abril, a un nou col·lectiu, el G, on no es realitzaran més aportacions i a partir d’aquest 

moment aquesta quantitat estarà subjecta a la rendibilitat, en més o en menys, que tingui el 

Fons GM PENSIONS, on també està el Col·lectiu B (el que tenim tots els empleats) on la 

rendibilitat, gràcies a TOTS els membres de la Comissió de Control, va ser del 8,78% al 2014 i 

del 5,38% en el que portem d’any. Aquest Fons te un patrimoni de més de 423 milions 

d’euros i els famosos immobles procedents del Banco CAM suposen menys del 7% 

Però ara sabem que tots us pregunteu, I què faig ara?, Doncs escollir, cosa que abans no 

podíeu fer tant clarament i que a grans trets és: 

1. Tenir una pensió complementaria a la Seguretat Social el dia que em jubili als 65 anys. 

2. Tenir els diners en un Pla d’aportació (això és el Col·lectiu G) i si em moro aquests diners 

seran per als beneficiaris que VOSALTRES designeu. 

Aquí no valen consells. Depèn exclusivament de les prioritats de cada un.  
 

HEU DE TENIR EN COMPTE QUE LA DECISSIÓ EN UN SENTIT O EN ALTRE ÉS IRREVOCABLE I 
QUE LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL QUE ENS OFEREIX EL MERCAT, QUASI DOBLANT ELS 
ÚLTIMOS DRETS CONSOLIDATS COMUNICATS, PODRIA NO TORNAR A REPETIR-SE I NOMÉS 
PODER MOBILITZAR-LOS AL CAUSAR BAIXA EN L’EMPRESA PER MOTIU DIFERENT A 
JUBILACIÓ, MORT I INCAPACITAT. 

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

 
Correu electrònic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 

 

 
         A la nostra pàgina web: www.cuadrosgrupoba ncosabadell.es 
 

 
 


