
 

SIGNEN ACORD MIFID II: S’ACOMPLEIX EL QUE ENS TEMÍEM 

A partir del 4 d'Octubre de 2018 i mitjançant l'acord aconseguit entre l'empresa i els sindicats 
CCOO, CGBS (Quadres), SICAM i CSC, les companyes i companys que realitzin funcions comercials s'han 
convertit en “amos del seu destí”. Seran directament responsables de les conseqüències civils derivades de 
la idoneïtat o NO de les vendes que realitzin. 

UGT ha estat present en les negociacions amb voluntat d'arribar a acords. El nostre principal i més gran 
interès ha estat blindar jurídicament a les companyes i companys amb funcions comercials, als quals 
l'empresa els exigeix mitjançant objectius anuals, la col·locació i venda de productes financers als nostres 
clients. També ens preocupava la compensació de l'esforç dedicat a la formació. 

El banc, que es va negar en rodó a executar l'homologació de forma interna (acceptada per la CNMV i els 
diferents reguladors), aconsegueix mitjançant la signatura d'aquest acord i sumant ambdues qüestions, assolir 
el seu objectiu de deixar de ser el principal responsable de les possibles pèrdues que qualsevol producte 
financer del catàleg pogués ocasionar al client, traslladant aquesta responsabilitat al propi empleat/a, que 
no ha creat el producte, no ha participat en la seva elaboració i és pressionat per a la seva venda. 

PER QUÈ VAREM DECIDIR NO SIGNAR?: 

 Perquè SOM UN SINDICAT MOLT EXIGENT i coherent. Vam defensar DES DE L'INICI davant la CNMV que 
són les empreses les que dissenyen productes i les que pressionen als treballadors per a la seva venda. 
Per això mateix són les DIRECTES responsables del que succeeixi amb ells. Ho varem fer conjuntament 
amb un altre sindicat que ara s'oblida d'aquelles gestions. 

 Perquè ni l'empresa ni els sindicats signataris recollien la nostra proposta d'UNA ASSEGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL i DEFENSA JURIDICA EXTERNA O INTERNA A DECISIÓ DE L'EMPLEAT (Cobertes 
per pòlissa d'assegurança revisades per la representació sindical), i 10 DIES DE VACANCES. No varem 
voler ser còmplices d'un molt mal acord, que deixa al lliure albir de l'empresa decidir qui ho ha fet bé i qui 
s'ha equivocat. 

 Perquè, a més, ens preocupa singularment el següent text pel seu significat final: 

Quant a possibles queixes o reclamacions dels/as clients de Banc Sabadell cap al personal rellevant, Banc 
Sabadell garanteix mecanismes per fer front a la responsabilitat civil professional i a prestar assistència 
jurídica (assessorament i defensa jurídica en judici) a la plantilla, “atenent a les particularitats de cada 
cas concret i sempre en el marc de la bona fe contractual / professional.” 

ÉS A DIR, L'EMPRESA DECIDIRÀ QUI ES SALVA DE LA FOGUERA I QUI NO. 
I A MÉS, DEPENDREM DE LA INTERPRETACIÓ DEL MAGISTRAT DE TORN, qüestió no menor tenint en compte 

l'històric de sentències desfavorables que porta la banca en general i BS en particular. 

Companyes i companys, l'acord està signat i és d'eficàcia general per la representativitat dels sindicats 
signataris. UGT continuarà exigint l'homologació de totes les titulacions ja obtingudes i NO reconegudes per BS així 

com l'homologació interna i va a estudiar totes les vies jurídiques per qüestionar aquest mal acord, incloses 
aquelles que l'àmbit europeu ens permeti, però sou vosaltres els que tindreu l'última paraula. 

Molt ràpid, concretament al Febrer de 2019, tindreu l'oportunitat de canviar els 
interlocutors i posar fi a aquests ultratges als nostres drets. 
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