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Traspasos individuais Urquijo - Sabadell
Cando se produciu a fusión por absorción do Banco Urquijo, e unha vez asinado o protocolo
de emprego, iniciouse un proceso para tentar acadar un acordo de homologación das
condicións laborais dos empregados do Urquijo e os do Sabadell; axiña se puxo de
manifesto a dificultade de lograr un acordo, porque dadas as diferentes situacións do
colectivo procedente do Urquijo, a oferta da empresa non propiciaba unha homologación que
beneficiase, ou polo menos non prexudicase, a totalidade dos empregados. As devanditas
negociacións están paralizadas nestes momentos aínda que é previsible que volvamos
retomalas para intentar, de novo, acadar un acordo.
Eramos conscientes de que, dependendo das circunstancias persoais de cada empregado
procedente do Urquijo, as condicións do Sabadell podían resultar máis beneficiosas e tamén
sabiamos que, en función das devanditas circunstancias, era probable que os empregados
pactasen individualmente o seu traspaso ás condicións do Sabadell. Isto parecíanos máis
positivo que asinar un acordo que podía beneficiar un colectivo e prexudicar outro.
Co fin de que os traspasos individuais se produzan coa mellor protección xurídica posible
para o empregado, puxémonos en contacto coa empresa para consensuar o documento de
traspaso, documento que reproducimos no dorso.
Hai que ter en conta que para o persoal con antigüidade anterior ao 8 de marzo de 1980, a
redacción do pacto segundo é substituído polo seguinte:
«Se le mantendrá su plan de pensiones como empleado Banco Urquijo en las mismas condiciones
en las que lo mantiene actualmente, según Acuerdo Colectivo de Previsión Social en Banco Urquijo,
efectuándole a 31.01 un abono en nómina por el importe de aportación que recibe el colectivo con
antigüedad en banca anterior al 08.03.1980, hasta que no se produzca la integración de los planes
de pensiones de Banco Urquijo y Banco de Sabadell, fecha en la que se le adaptará a lo acordado
para todo el colectivo que se encuentra en esta situación»

Para calquera dúbida ou consulta, ponte en contacto cos delegados e delegadas de
COMFIA-CC.OO.
Xuño de 2007
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Quedo informado de que os datos persoais que facilito para a xestión solicitada se incorporarán a un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal para uso interno baixo responsabilidade de CC.OO.; de que podo exercitar os dereitos de acceso,
rectificación e cancelación dos datos que constan no dito ficheiro nos termos previstos na LOPD 15/99 e demais normativa complementaria a través das sedes de CC.OO., e, por tanto, dou a miña conformidade á recollida de datos, así como á cesión
para a indicada finalidade que poida realizar CC.OO. nos termos previstos na devandita Lei.

