
 
 

06 de març de 2020 

DRAMA AL BANC SABADELL 

 

Històries amb valor 
Tens una història per explicar? 

Realment, voleu que us expliquem una història? 

Però serà una història molt TRISTA. 

Us l’explicarem: 

Hi havia una vegada, una empresa que va incitar als seus empleats i 
empleades a comprar accions pròpies amb apalancament (en aquest cas, 
utilitzar una pòlissa de crèdit per augmentar el capital a invertir). 

Hi ha companys que van creure en els cants de sirena d’aquesta empresa i 
van sol·licitar pòlisses de crèdit, les quals varen ser concedides de forma 
immediata per la compra d’accions fa més d’una dècada; hi ha pòlisses de 
petit import, però també n’hi ha de 30.000, 40.000 i 50.000 euros, fins i tot 
més grans. 



 
És això normal? 

Van tenir en compte les possibles conseqüències? 

NO, ni és normal, ni van tenir en compte les conseqüències; però ara sí que 
n’hi ha i les patim sempre els mateixos. 

Si t’has compromès amb la teva empresa i has comprat accions del Banc 
Sabadell, ARA ET DONEN L’ESQUENA, negant-se a renovar la pòlissa de 
crèdit tal i com venien fent fins a la data, des de fa més d’una dècada, 
obligant a canviar el risc a préstec. 

Això és el que està fent el Banc, amb una trista trucada a cada empleat 
afectat. Oferint una única opció de convertir el deute en préstec empleat, 
al termini marcat per la normativa. Independentment de l’edat, nivell 
d’ingressos i endeutament! 

I ara... 

Com es farà front al pagament de les quotes? 

Amb els increments salarials d’aquest any? Almenys amb els de la immensa 
majoria de la plantilla NO, i més tenint en compte la congelació de salaris 
que venim patint els darrers anys. 

Quina solució estan donant per aquest drama? Perquè realment ÉS UN 
DRAMA per a moltes famílies i de tal magnitud que, fins i tot afecta a 
companys/es prejubilats i jubilats. 

Banc de Sabadell, S.A., ha d’oferir un ventall d’alternatives assumibles per 
aquesta situació que ells mateixos han provocat. 

ÉS AIXÒ EL QUE ENS MEREIXEM? 

ÉS AIXÍ COM EL BANC CUIDA A LA SEVA PLANTILLA? 

 


