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Grup Banc Sabadell

Pla de Pensions
Errors en el PE de Banco Herrero
El mes de gener us vam informar que
havíem detectat diferències en el càlcul del
PE d’empleats que provenen de Banco
Herrero.
Aquestes
diferències
eren
motivades per l’omissió en el càlcul del PE
del plus de màquines que es cobrava a la
nòmina del mes de desembre de 1987. Ens
vam posar en contacte amb Relacions
Laborals i la Comissió de Control perquè es
fessin les esmenes corresponents.
A la reunió de la Comissió de Control que
es va fer el dia 5 de febrer, l’empresa va
manifestar que no disposa de la informació
necessària per recalcular el PE dels
empleats afectats per aquest “oblit”. No
obstant això, la Comissió de Control atendrà
les reclamacions que se li facin. S’ha de
tenir en compte, però, que aquestes
reclamacions
sempre
han
d’anar
acompanyades de la nòmina de desembre
de 1987 o qualsevol altre document que
acrediti el cobrament del plus de màquines
aquell mes.
Informem també els nostres afiliats de la
possibilitat de verificar si és correcte el
PE que van rebre el mes de novembre de
2003. Només cal que es posin en
contacte amb nosaltres i els farem els
càlculs per tal de comprovar-ho.
A la reunió, l’empresa va comunicar la seva
decisió d’amortitzar anticipadament una part
important del dèficit pendent de finançar per
al col·lectiu A1 en el seu pla de reequilibri.
Al tancament de l’exercici de 2002, aquest
dèficit era de 30 milions d’euros (5.000
milions de pessetes). L’amortització del
dèficit que es fa el 2003 s’eleva a 9,36
milions d’euros (1.557 milions de pessetes).

Aquesta quantitat es distribuirà entre els
partícips en la mateixa proporció del dèficit
reconegut, és a dir, que els empleats amb
un dèficit més gran rebran un quantitat més
gran en el seu pla de pensions.
L’amortització d’aquesta quantitat esmena
parcialment el que CCOO vam denunciar el
29 d’abril de 2003 a la Comissió de Control,
en contra de l’opinió de l’empresa i dels
representants d’UGT:
“La distribució dels diners en el pla de
pensions dels empleats que provenien de
l’Herrero es va fer en funció de la data
d’entrada en l’Herrero, en lloc de la data
d’entrada a banca com s’havia fet amb la
resta d’empleats.”

D’aquesta manera, empleats que es van
incorporar a l’Herrero en els darrers temps i
que provenien de Banco Asturias, per
exemple, van rebre l’any 2002 quantitats
minses comparades amb el dèficit
reconegut pel pla. En l’exemple següent
podem veure que només els dos primers
casos, on coincideix l’antiguitat a Banca i a
l’Herrero, van ser dotats amb el 50%
aproximadament sobre el dèficit reconegut.
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Continuarem informant.
Sabadell, 7 de febrer de 2004

Connecta’t al nostre web: http://bs.comfia.net
Butlleta d’afiliació
Nom
Domicili
Població
Cte. càrrec

Enviar a è

0901 – 0105 CC.OO. Signatura
Ofic:
CP:
Data

/

/

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.

