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JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES BS  

Manifest conjunt Sindicats ALTA i QUADRES GBS 

 

A continuació us transcrivim el manifest que el Secretari General d’Alta va 

llegir en nom i representació conjunta del Sindicat Alta i Sindicat Quadres 

Grup Banc Sabadell ahir durant la Junta General d’Accionistes de Banc 

Sabadell que va tenir lloc a Alacant:  

 

“ Junta General d’Accionistes 

Banc Sabadell 

                                             Alacant, 19 d’ abril de 2018 

Ens oposem als punts 8, 9, 10 i 11, perquè segons el nostre parer està en clara 

contradicció amb la política del Banc pel què fa a la retribució variable respecte 

dels seus empleats.  

I diem això perquè mentre que aquí s’està plantejant aprovar uns incentius 

milionaris per a un determinat i reduït col·lectiu (el que es cita en aquests punts), 

ens consta que el Banc acaba de reduir sensiblement la retribució variable a un 

nombre important dels seus empleats.   

Però la cosa no queda aquí, a la qüestió anterior hi hem d’afegir que Banc Sabadell 

ve negant-se des de fa pràcticament un any a complir amb una sentència de l’AN, 

ratificada pel Tribunal Suprem, precisament per incomplir un acord pel què 

respecta a la retribució variable. El Banc, enlloc de complir amb el què dicta 

l’esmentada sentència, això és, abonar unes quantitats en concepte de retribució 

variable, que unilateralment i de forma equivocada no va pagar en el seu dia a un 

col·lectiu important d’empleats, ha optat per obligar a que cada empleat hagi de 

reclamar individualment les quantitats que, com Vostès podran deduir fàcilment, 

res a veure amb les xifres milionàries d’incentius que avui es presenten aquí per a 

la seva aprovació.   



Per acabar, pensem que el Banc hauria de replantejar-se molt seriosament la seva 

política de RRLL i RRHH, i encara més quan fins i tot els propis Magistrats de l’AN 

en una de les seves sentències (155/2015), textualment qualifiquen al Banc 

Sabadell com una empresa amb un alt nivell de conflictivitat laboral. Senyors, parin 

a pensar per un moment els motius que puguin haver dut a que tres Magistrats de 

la Sala del Social de l’AN facin aquest tipus d’afirmacions.”   

 

COMPROMESOS AMB TU! 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

 


