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Ext. B-30 6058

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA A BANC SABADELL

Llegim aquest titular a l’Intranet del grup BS:
“GRI concedeix la qualificació in accordance per a l’Informe anual d’RSC de Banc Sabadell”.
Ens congratulem de que el Grup Banc Sabadell aconsegueixi tan fites econòmiques, com aquesta que
determina que la nostra empresa té consciència i pren accions positives en temes de sostenibilitat
mediambiental i de responsabilitat social.
Malgrat això no podem deixar de preguntar-nos que té que veure amb la sostenibilitat ambiental la
continua negativa a promocionar un transport d’empresa al seu centre corporatiu de Sant Cugat,
quan amb això contribuirien a reduir les emissions de CO2 provocades pels desplaçaments de vehicles
particulars.
Tampoc acabem d’entendre com en un edifici de nova factura on no s’hi instal·len sistemes de
cogeneració d’energia, quan això es perfectament viable, no desmereix aquesta qualificació brillantment
exhibida pel Banc.
Per aquests motius i molts d’altres que podríem explicar, dubtem que aquesta qualificació sigui quelcom
més que façana d’empresa –al menys pel que fa a aquest edifici-, i que la rebotiga continua estant
desendreçada per no dir bruta.
Sant Cugat del Vallès, juliol 2006

Connecta’t al nostre web: People > Seccions Sindicals >COMFIA-CCOO > http://bs.comfia.net
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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.

