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Grup Banc Sabadell

Grup Banc Sabadell + Grupo Banco Atlántico = 10.306 persones
Deixant al marge l’anàlisi que puguem fer sobre si

sense èxit, tot i que és habitual en el sector que

la compra del Grup Banco Atlántico era o no

les entitats comparteixin amb els seus empleats

imprescindible perquè el Grup Banc Sabadell

les importants plusvàlues que obtenen en els

tingués la dimensió que li cal per assegurar la

processos de compra i integració.

seva supervivència i millorar la seva posició en el
sector, és evident que ara ens preocupen
profundament les coincidències que hi ha en el
Grup resultant: aproximadament 120 oficines i els
serveis centrals dels dos bancs (el Atlántico
disposa de serveis corporatius

Ahir, dia 23, es va produir la comunicació oficial de
la compra i d’altres informacions que hi ha a la
documentació lliurada a la CNMV a tota la
representació sindical present en el Grup Banc
Sabadell

a Barcelona,

Madrid i Màlaga que sumen més de 800
persones). Les previsions del Banc Sabadell són,
segons la documentació lliurada a la Comissió
Nacional del Mercat de Valors, el tancament de 70
oficines, la reubicació de 60 més i l’eliminació de

La primera impressió que tenim és que la direcció
del Grup pretén un procés d’integració pacífic. Per
això, creiem que estan disposats a mantenir el
diàleg per establir el consens necessari amb la
representació sindical. Entre el 15 i el 20 de gener
començaran les negociacions per establir els

duplicitats en els serveis corporatius.

acords que permetin a les plantilles dels dos
El dilluns, dia 22, CCOO vam mantenir una
primera reunió amb la direcció de recursos
humans del Banc Sabadell, en la qual vam
plantejar la necessitat d’establir un protocol
d’ocupació

que

reguli

les

Grups encarar amb certa tranquil·litat un procés
que el Banc Sabadell vol portar a terme en dotze
mesos i que, sens dubte, serà difícil i dur per a
tots.

possibles

reestructuracions de la plantilla i la necessitat
d’aconseguir un acord que avali un procés pacífic i
raonable de les previsibles prejubilacions a
ambdues entitats. A més a més, sol·licitem una
paga extra per a tots els empleats i empleades del
nou Grup. Això últim és una qüestió que en les
adquisicions anteriors del Grup ja havíem demanat

Aprofitem

aquest

comunicat

per

donar

la

benvinguda als companys i companyes del Banco
Atlántico i per assegurar que les seccions sindicals
de CCOO dels Grups Banco Atlántico i Banc
Sabadell lluitarem per les condicions laborals i
l’ocupació de la plantilla del nou Grup Banc
Sabadell.
Sabadell, 24 de desembre de 2003
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Estic informat que les dades personals que facilito per a la gestió sol·licitada s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal per a ús intern sota la responsabilitat de CCOO, que puc exercitar els drets d’accés, rectificació i
cancel·lació de les dades que hi ha en aquest fitxer en els termes previstos en la LOPD 15/99 i resta de normativa complementària a través de les seus de CCOO i, per tant, dono la meva conformitat a la recollida de dades, i també a la cessió per a la
finalitat esmentada que pot fer CCOO en els termes previstos en la Llei esmentada.

