
ACTUALITZACIÓ APORTACIONS AL PLA DE PENSIONS 

UGT considera que ja és el moment de millorar als col·lectius amb menor import al 
seu Pla de Pensions.  

També demanem que el Banc de Sabadell retorni als treballadors les aportacions 
pendents el més aviat possible. 

Actualitzar l’import de les aportacions al Pla de Pensions que l’empresa efectua com a 

PROMOTOR al COL·LECTIU “B” (ingressats després de Març 1980) que no tenen cap 

altre subpla, és per la nostra organització una prioritat en matèria de pensions. 

Es tracta de la part de la plantilla que menor import té aportat al seu pla de pensions, i 

creiem que JA ES HORA de millorar la seva situació. Pretenem fer pujar aquesta 

aportació a la quantitat de 1000 euros/any, així com establir un sistema 

d’actualització anual a futur, vinculat a la rendibilitat del mateix Pla i relacionat amb els 

seu salari anual. 

D’altra banda, com tots recordem, amb la finalitat de no fer un Expedient de Regulació 

d’Ocupació (ERO) temporal a bona part de la plantilla després de la integració de BMN, els 

sindicats de Banc Sabadell vàrem pactar amb l’Empresa que aquesta no aportes durant els 

exercicis 2014 i 2015 l’import corresponent al nostre PLA DE PENSIONS del col·lectiu B. 

Aquesta quantitat, que era d’un total aproximadament de 1.005,10 Euros/persona, havia 

de ser-nos reintegrada en un període de 5 anys, sempre que es donessin una sèrie 

de condicions de rendibilitat, que la nostra Empresa obté sobradament. 

Hem comprovat que a principis d’any hem rebut l’import corresponent a l’any 2018, el 

qual se suma als ja rebuts en els darrers dos exercicis (2016-17), pel que només quedaria 

per aportar 2/5 parts que hauríem de rebre entre els anys 2019 i 2020. 

Considerem que el Banc de Sabadell pot fer front a les aportacions pendents en un únic 

pagament el 2019, pel que demanarem a l’empresa que aboni íntegrament la 

quantitat pendent a principis de 2019, procedint d’aquesta manera a liquidar 

definitivament el compromís basat en una aposta sindical per preservar dues necessitats: 

 La de garantir la feina a la nostra Empresa, sense sortides traumàtiques. 

 La de garantir la viabilitat del Banc, en un moment especialment delicat pel 

compte de resultats. 

De manera immediata traslladarem a l’empresa la necessitat d’establir 

converses/negociacions per debatre sobre les nostres justes i realitzables demandes, tot i 

que prèviament ja hem traslladat la nostra intenció a la Comissió de Control del Pla de 

Pensions (CCPP). 
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