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LA FORÇA DE LA RAÓ 
  
 

UGT AIXI COM ELS SEUS AFILIATS, ELS SEUS VOTANTS I ELS PARTICIPIS 
DEL PLA ALS QUALS REPRESENTA, RECUPEREN EL SEU DRET  A 
PERTÀNYER A LA COMISSIÓ QUE CONTROLA EL NOSTRE FONS  DE 
PENSIONS.  

L'Audiència Nacional ha dictat Sentència a favor de la Secció Sindical 
d'UGT en Banc Sabadell, reconeixent al nostre Sindicat el seu dret a 
poder substituir als dos membres expulsats d'UGT que es mantenien en 
la Comissió de Control del Fons de Pensions malgrat no representar ja a 
la nostra Organització.  

Com probablement sabeu, ja que vam fer esment a això en el nostre Butlletí del 
passat Desembre-2013 (veure Web), la UGT de Banc Sabadell s'ha vist obligada 
a reclamar davant l'Audiència Nacional el dret que com a Sindicat tenim a 
designar, renovar i revocar als nostres representants en la Comissió de Control 
del Fons de Pensions.  

Vam haver de fer-ho en ser-nos negada incomprensiblement la nostra capacitat 
ara reconeguda en seu judicial, per la Comissió Delegada del Fons de Pensions, 
en votació que va comptar amb 15 vots a favor (deu del promotor -l'empresa-, 
dues del Sindicat de Quadres, un del SICAM i els dos vots dels propis implicats) i 
5 abstencions.  

Amb aquesta Sentència favorable a UGT, es garanteix la defensa dels interessos 
de TOTS els treballadors de Banc Sabadell, que fins a la data quedava en dubte 
per la sospitosa i inexplicable col�laboració de determinats col�lectius sindicals 
que en comptes de respectar el joc democràtic i el mandat que ens atorga la 
representació de la plantilla, van optar per donar el seu suport incondicional a la 
part promotora, sembrant el dubte quant a la transparència i legalitat dels 
acords que es prenguessin en el si de la Comissió del Fons de Pensions i que 
afecten directament al futur de les nostres pensions.  

És important ressaltar que la Confederació de Quadres, organització que ha 
acollit en el seu si a les dues persones que es negaven a renunciar del càrrec en 
la Comissió del Fons de Pensions després de la seva expulsió d'UGT, es va 
manifestar en el judici davant l'Audiència Nacional expressament en contra, 
al�legant “curiosament” idèntiques raons a les esgrimides per l'empresa.  

Per contra, és de justícia reconèixer i agrair el suport que hem rebut d'altres 
organitzacions sindicals de classe ja que, fins i tot, una d'elles es va adherir a la 
nostra demanda.  

 

 



Quant a les raons veritables que han tingut els que ens intentaven marginar, 
elevant aquest “sinsentido” fins a la demanda jurídica que hem hagut 
d'interposar, destacar les següents:  

- Evitar la participació dels que no estem disposats a hipotecar la confiança 
que ens han atorgat els companys i companyes de Banc Sabadell.  

- Pretendre apartar del control dels Fons de Pensions als qui ens vam oposar 
(dins i fora de la UGT) a la “congelació” dels nostres drets consolidats en 
Banc Sabadell  

- Excloure de les decisions a un Sindicat crític amb la gestió del Fons, 
especialment amb les últimes decisions preses des de l'operació 
d'Assegurament al juliol de 2012 del Fons Banc Sabadell.  

- Intentar sortejar la nostra oposició a la “brutal retallada” en la valoració 
dels actius immobiliaris provinents del Fons CAM, raó per la qual encara no 
s'han integrat, així com obviar les nostres propostes alternatives per no 
penalitzar als partícips directament afectats.  

Una vegada més hem pogut comprovar que la perseverança i el treball permet 
que la FORÇA DE LA RAÓ s'imposi a la RAÓ DE LA FORÇA.  

El Banc de Sabadell és una entitat poderosa i solvent - i la UGT ho celebra 
perquè garanteix millor el nostre futur- però també en ocasions molt freqüents 
s'equivoca en les seves posicions i és aquí quan els representants sindicals hem 
d'oposar-nos amb valentia a les seves pretensions en defensa- en aquest cas 
concret- de l'interès dels partícips en el Fons de Pensions. Els dogmes no 
existeixen i ningú és tan infalible ni poderós com per no estar subjecte a 
l'imperi de la Llei.  

Encara cap la possibilitat de presentar recurs davant el Tribunal Suprem en el 
termini legalment establert. Confiem que no sigui així, però en cas que ho 
presentin, ampliarem la nostra estratègia sindical perquè s'imposi la legalitat 
sobre l'arbitrarietat.  

Mentre no siguin restituïts plenament els nostres drets, qualsevol 
decisió que s'adopti en el si de la Comissió de Control del Fons de 
Pensions podrà ser impugnada per la UGT , tret que la mateixa 
entenguem que és “netament” favorable per als interessos de la 
plantilla, en aquest cas gens hauríem d'oposar.  
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