
 

TRASPÀS ACTIVITAT DE CARS I CGS A BSOS 
 

El passat divendres 15 de gener l'empresa va convocar a tots els sindicats per comunicar que té 
previst traspassar a l'empresa BSOS (Banc Sabadell Operativa i Serveis), determinades activitats 
dels Centres Corporatius de Sabadell, Madrid, Oviedo, Sant Sebastià i Alacant. Com sabreu BSOS 
està participada al 100% per BSabadell, si bé hi ha la possibilitat que s'incorporin altres empreses a 
l'accionariat. 

Aquest traspàs d'activitat comporta la cessió a BSOS de 485 companys / es d'aquests Serveis 
Corporatius i s'emmarca dins de l'art. 44 de l'Estatut dels Treballadors sobre "successió i segregació 
d'empresa". 

EL PER QUÈ D'AQUESTA DECISIÓ? 

L'explicació donada per l'empresa a través del director general, Sr. Miguel Montes, és que amb 
aquesta mesura pretenen adaptar les estructures a la legislació bancària vigent entre països, evitant 
entrar en conflicte entre elles en no estar permesa la dependència financera o operacional entre 
entitats bancàries, en el nostre cas entre TSB (Regne Unit) i BS (Espanya). Afegint que les 
perspectives de creixement aconsellen crear els mecanismes necessaris que suposa operar sense 
problemes com a grup internacional. 

BSOS seria la capçalera de la prestació de serveis bancaris del grup, tant per als actuals bancs del 
grup BS, com a futurs si n'hi ha. 

QUIN ÉS EL TERMINI PER A AQUESTA OPERACIÓ? 

Aquest procés requereix de l'autorització del Banc d'Espanya i del Ministeri d'Economia i es fixa un 
termini màxim fins al 30/06/2016. 

Paral·lelament i en un termini de 10 a15 dies, s'iniciaran les reunions oficials amb els sindicats per 
negociar les condicions, garanties i drets de la plantilla afectada, incloent possibles prejubilacions 
per a aquest col·lectiu. 

AMB QUINES CONDICIONS ES TRASPASSARÀ LA PLANTILLA AFECTADA? 

En principi i com també recull el mateix art. 44 (ET), les treballadors/res afectats/des se'ls 

continuarà aplicant el Conveni de Banca. Així mateix i per tal de que a l'empresa BSOS no hi hagin 

Convenis diferents, l'empresa ens ha avançat que farà extensible a l'actual plantilla de BSOS el 
mateix Conveni de Banca. 

Les funcions dels 485 companys/es a afectats/des seguiran sent les mateixes, si bé hauran 

d'assumir també tasques pròpies de BSOS. 

QUINA ÉS LA POSICIÓ DE LA UGT? 

Com sabeu, la UGT de Banc Sabadell sempre ha estat defensora de l'ocupació i condicions de 
treball en aquest tipus d'operacions. Volem recordar que vam ser l'ÚNIC SINDICAT que ens vam 
oposar a l'operació Lindorf per considerar que no existien suficients garanties. 

Ho hem dit moltes vegades i ho tornem a repetir, a la UGT no tenim peatges i per tan el nostre 

compromís és exclusivament amb els treballadors i treballadores de BS, en la defensa dels seus 

drets i de la seva dignitat. 

Els companys / es poden tenir la tranquil·litat que afrontarem aquesta negociació amb 
l'esperit i objectiu de sempre: GARANTIR L'OCUPACIÓ I LES CONDICIONS LABORALS. 
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