
 

 

FIRMAT 

ACORD DE PREJUBILACIONS, JUBILACIONS 
ANTIIPADES I BAIXES INCENTIVADES AL BS 

 
Avui hem signat l’Acord Col·lectiu de Prejubilacions, Jubilacions anticipades i Baixes 
incentivades al Banc Sabadell, que tota la plantilla de l’entitat veníem reclamant a 
l’empresa des de fa molt de temps. 

Tots i totes hem vist com els nostres companys i companyes de diferents entitats 
financeres es podien acollir a processos de sortida que permetien, als treballadors i 
treballadores de més edat i amb molts anys de servei, poder accedir a una prejubilació 
digna. 

Heu estat coneixedors de les condicions que ens oferia l’empresa i del difícil camí 
recorregut per arribar a un acord que permeti econòmicament l’accés a la jubilació 
anticipada, per a tots aquells companys i companyes que així o desitgin, amb criteris 
transparents, i sobre tot de voluntarietat. 

Aquest acord, que s’ha signat en les millors condicions possibles, ha tingut el 
recolzament de la majoria de la RLT (78,37%). Us adjuntem el document perquè pugueu 
repassar el seu contingut.  

A continuació un informem del calendari previst: 

- 3 de Desembre: Les persones que estan en els col·lectius establerts rebran un correu 
electrònic on s’indicarà a on es poden consultar les xifres preliminars.  

- 3 al 9 de Desembre: Període de reflexió per a les persones incloses en l’àmbit d’ 
aplicació de l’acord que poguessin tenir interès en adherir-se. 

- 10 al 23 de Desembre: Període d’adhesió que es realitzarà a través d’un aplicatiu 
establert per això. 

- 15 de Gener: Data màxima per notificar a l’empleat/ada si la seva petició ha estat o no 
acceptada. 



 
 

Les sortides seran el 31 de gener, el 28 de febrer i el 31 de Març 

En el cas de no rebre de l’empresa, essent persona susceptible d’acollir-se per edat, o si 
tens algun dubte o consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del teu 
delegat o del correu info@cuadrosgrupobancosabadell.es 

 

 

 


