
 
 
 

 
 

 
 
Butlleta d’afiliació Envieu a  3532-0002 CC.OO. Signatura  
Nom  Ofic:   
Domicili    
Població  CP:   
Cte. càrrec DNI Data       /       /          
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que és titular CCOO integrat pels fitxers que pertanyen a la Confederación o unió regional corresponent segons el lloc en què radiqui el teu centre de treball, a la federació del sector al que pertanyi l'empresa en la 
qual treballis, així com - en tot cas - a la CSCCOO. En la següent URL pots consultar els diferents ens que componen CCOO: http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalitat del tractament de les teves dades per part de totes elles la constitueix el 
manteniment de la teva relació com a persona afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més de l'indicat les teves dades poden ser emprades per CCOO per a enviar-te informació sobre les activitats i acords de col·laboració que s'estableixin 
amb altres entitats. Sempre estaràs informat en la web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) dels esmentats acords i de les dades de les entitats. Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, enviant una sol·licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI adreçada a CSCCOO amb domicili situat en la C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Haurà d'indicar sempre la referència “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.es o trucar al telèfon 917.028.077. 
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Incertesa i malestar a la banca d’assegurances 

 
 
 
Quin és el futur 
de les 120 
persones de 
Bansabadell 
Seguros 
Generales? 
 
 
 
 
Banc Sabadell i 
Zurich 
practiquen el 
mutismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
No tolerarem 
cap perjudici a 
la plantilla 

La venda del 50% de la Banca d’Assegurances, una operació que ha 

significat una entrada important de diners per al banc, comporta també la 

incertesa del futur de les 120 persones que treballen en la direcció 

d’assegurances. Fa mesos que vam plantejar a l’empresa les condicions 

imprescindibles per salvaguardar els drets de la plantilla, però no ha hagut 

cap resposta per part dels representants de l’empresa. Tant Zurich com 
Banc Sabadell mantenen un mutisme que no és gens tranquil·litzador, 
sinó tot el contrari: només provoca inseguretat i malestar. La manca de 

transparència mai és positiva. Hem exigit a la direcció de Recursos Humans i 

Laborals que abordem, d’una vegada per totes, aquesta situació perquè 

Zurich ha comprat el 50% del negoci i la gestió de personal. 

Som del parer que si la direcció de Banc Sabadell va fer aquesta operació 

tenint en compte que havia  de preservar les condicions dels seus empleats, 

dels quals n’és responsable, hauríem de tenir ja un acord col·lectiu signat. No 

ha estat així i amb data d’avui continuem sense conèixer les intencions de 

Zurich i del Banc. Esperem que Banc Sabadell i Zurich entenguin que als 

representants dels treballadors ens sembla comprensible i positiu que es 

facin operacions que comportin beneficis a les empreses, tanmateix mai 

haurien de perjudicar els treballadors, en aquest cas deixarien de ser 

comprensibles i es convertirien en intolerables. 

Pel bé de tots, empresa i treballadors, esperem sincerament que aviat 

puguem signar un acord satisfactori per a la plantilla. 
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