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Incerteza e malestar na banca de seguros
A venda do 50% da Banca de Seguros, unha operación que significou unha
Cal é o futuro das
120 persoas de
banca de
seguros?

importante entrada de diñeiro para o banco, leva aparellada a incerteza do
futuro das 120 persoas que traballan na Dirección de Seguros. Hai meses
que lle expuxemos á empresa as condicións imprescindibles para
salvagardar os dereitos do persoal, pero non houbo resposta por parte dos
representantes da empresa. Tanto Zürich como Banco Sabadell
manteñen un mutismo ao respecto que non é tranquilizador, pola
contra, só provoca inseguridade e malestar. A falta de transparencia,
todos o sabemos a estas alturas, nunca é positiva. Esixímoslle á Dirección

Banco Sabadell e
Zürich practican
o mutismo

de RR HH e Laborais que abordemos dunha vez esta situación porque
Zürich mercou o 50% do negocio e a xestión de persoal.
A nós parécenos que se a Dirección de Banco de Sabadell fixo esta
operación tendo en conta que debía preservar as condicións dos seus
empregados e sendo responsable deles, xa deberiamos ter un acordo

Non toleraremos
ningún prexuízo
ao persoal

colectivo asinado. Non é así, e hoxe seguimos sen coñecer as intencións de
Zürich e do Banco. Esperamos que Banco Sabadell e Zürich entendan que
aos representantes dos traballadores parécenos comprensible e ata positivo
que se fagan operacións que reporten beneficios ás empresas, sempre que
baixo ningún concepto se prexudique os traballadores, por que neste caso
deixa de ser comprensible e convértese en intolerable.
Polo ben de todos, empresa e traballadores, esperamos sinceramente que
pronto poidamos asinar un acordo satisfactorio para o cadro de persoal.
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