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Aportacions al Pla de Pensions
El dia 18 de gener, els representants de l’empresa,

de Comfia-CCOO i de la resta de sindicats vam

acordar les modificacions al Reglament del Pla de

Pensions d’Empleats del Banc Sabadell, per tal de

permetre incorporar la plantilla procedent del Banco

Atlántico al PPEBS.

Entre les qüestions més importants hi ha:

� Incorporació al PPEBS dels empleats del
Banco Atlántico segons la seva antiguitat en
banca:
a) Anterior al 8-3-1980. S’integraran com a

col·lectiu A2 a efectes de la seva jubilació i

com a col·lectiu B a efectes de les futures

aportacions definides. 

b) Posterior al 8-3-1980. S’integraran

exclusivament com a col·lectiu B.

� Substitució de les aportacions pactades i no
realitzades a Banco Atlántico per al col·lectiu
posterior al 8-3-1980, per les següents:
a) Aportació ordinària, el 31 de gener de 2005,

de 919,68 euros que corresponen a

l’aportació dels 300,51 euros (més 2%

d’interès anual) dels anys 2002, 2003 i 2004.

b) Aportació especial pels serveis passats en

funció de l’edat i l’antiguitat::

1) Aportació pendent dels anys 2002, 2003

i 2004, es farà el 31 de gener de 2005.

2) La resta de l’aportació es farà en tres

pagaments del mateix import el 31 de

gener de 2005, 2006 i 2007.

A més a més, percebràn les aportacions definides a

l’article 9 del Reglament del Pla i que afecten a tota

la plantilla de Banc Sabadell. No obstant això,

lamentem que el Banc no hagi volgut accedir a la

possibilitat de rescatar els diners del Pla en casos de

malaltia greu per a tots els particips del col·lecitu A o

de l’A1. Aquesta possibilitat és prevista per la Llei i la

tenen reconeguda els empleats que provenen del

Atlántico (pel seu pacte de previsió social

complementària signat el 2002), però la direcció

d’aquest banc mai ha acceptat reconèixer-la per als

empleats del Grup Banc Sabadell. Mentrestant,

Josep Oliu o qualsevol altre directiu d’aquesta

empresa pretendrà donar-nos lliçons d’ètica i

responsabilitat social.

Sabadell, 27 de gener de 2005

CONCEPTE J12 (APORTACIONS AL PLA DE PENSIONS A LA NÒMINA DE GENER)

Col·lectius A, A1 i A2
(Banc Sabadell i Atlántico)

Col·lectiu B
(Banc Sabadell)

Col·lectiu B 
(Banc Atlántico)

Economat: 286,79 € (*) Total anterior: 417,04 € (*) Total anterior:    640,33 €(*)

Targeta Sanitària:   93,04 € (*) Pacte octubre 2002: Aportació ordinària:       919,68 €    

Àpat de Germanor:   37,21 € (*) 223,29 € (*)    

TOTAL 417,04 € (*) TOTAL               640,33 € (*)

Serveis passats 2002-03-04 + 
1/3 Serveis passats pendents (els
dos segons edat i antiguitat)

(�) Pendent de revalorar segons l’increment del conveni
 

ta d’afiliació Enviar a  � 0901 – 0105 CC.OO. Signatura
Ofic:

li
ió CP:
rrec Data       /       /
t 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
e 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
ntada que pot fer CCOO en els termes previstos en la Llei esmentada.

Connecta’t al nostre web: People > Gestoria > Enllaços d’interès >  http://bs.comfia.net


