
 

 

 

 

 

    
TRASPÀS A BSOSTRASPÀS A BSOSTRASPÀS A BSOSTRASPÀS A BSOS    

 

UGT novament exigirà garanties per a TOTS els afectats, tal UGT novament exigirà garanties per a TOTS els afectats, tal UGT novament exigirà garanties per a TOTS els afectats, tal UGT novament exigirà garanties per a TOTS els afectats, tal 
com ja vam fer amb Lindorff,com ja vam fer amb Lindorff,com ja vam fer amb Lindorff,com ja vam fer amb Lindorff,    

 

La Unió General de Treballadors (UGT) a Banc Sabadell, volem transmetre al conjunt de la 

plantilla de l'empresa, i molt especialment als companys i companyes afectades, que anem 

a oposar-nos a qualsevol traspàs de treballadors que no garanteixi: 

 

• L'estabilitat dels llocs de treball. 

• El respecte de les condicions i drets adquirits. 

• Un pacte pel qual el personal afectat que estigui en edat de ser "pre jubilat" ho pugui 

fer "abans de ser traspassat" i en "condicions avantatjoses", simètriques a les que en 

el seu dia es van aplicar als treballadors afectats per l'ERO de Banc Gallego. 

• Condicions pactades per retorn, en cas que Banc Sabadell decidís en el futur "vendre 
o amortitzar la participada BSOS" 

 

Conscients de la representació que se'ns va atorgar a les últimes eleccions sindicals, 

iniciarem els contactes necessaris per obtenir una unitat d'acció que ens permeti evitar 

situacions lamentables i conegudes com en el cas Lindorff. 

 

Anem a dirigir-nos, en primer lloc, al sindicat majoritari per 

elaborar una proposta unitària que ens permeti obtenir 

majors i millors garanties en aquest procés, exigint a 

l'empresa un calendari amb la suficient antelació per 

realitzar les corresponents consultes als serveis jurídics i 

evitar trobar-nos davant de fets consumats. 

 

Demanem així mateix a tots els afectats i la resta de la 

plantilla que, cadascú des de la seva posició, exigeixi al seu 

Sindicat, i/o als seus representants, la necessària unitat 

d'acció per consensuar una proposta sòlida i amb garanties per part de la representació 

sindical a la negociació amb l'empresa. 
 

LA UNITAT D’ACCIÒ - MILLOR GARANTIA D’ÉXIT 

AJUDANS A ACONSEGUIR-LA, ET NECESSITEM 


