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El Sabadell no preveu cap
fusió i descarta vendre TSB
a L’entitat guanya 73 milions fins al març, un 22,1% menys, per efecte de la
pandèmia a González-Bueno es mostra optimista per a l’evolució de l’exercici
Redacció

La Ciutat BBVA, també anomenada La Vela, el gran complex
de l’entitat a Madrid ■ BBVA
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El nou conseller delegat de
Banc Sabadell, César González-Bueno, va descartar
ahir que l’entitat estigui
preparant cap mena
d’operació corporativa.
D’una banda, no preveu
cap fusió, un cop cancel·lada la que es va estudiar
amb el BBVA, i de l’altra,
tampoc planeja despendre’s de la seva filial britànica, el TSB, ara que, després de moltes vicissituds,
aquesta branca ha tornat
als beneficis.
“Ens veiem amb cor de
continuar en solitari, tenim elements diferencials
favorables”, va comentar
el conseller delegat durant
la seva primera aparició
com a tal durant la presentació dels resultats trimestrals del grup. Entre
aquestes fortaleses, González-Bueno va esmentar
el negoci d’empreses, especialment els serveis a les
pimes.
Concretament, el Sabadell va guanyar entre el gener i el març 73 milions
d’euros, que suposen una
caiguda dels beneficis d’un

El BBVA torna al
nivell de guanys
previ a la Covid
a Genç qualifica l’ERO

César González-Bueno, conseller delegat del Sabadell, durant la presentació ■ BANC SABADELL
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“Encara tenim marge
per reduir costos,
especialment en el
negoci de banca de
particulars”
César González-Bueno
CONSELLER DELEGAT DEL
BANC SABADELL

22,1% respecte al 2020,
encara com a efecte secundari de la pandèmia.
Alhora, però, el TSB, la seva filial britànica, ha tor-

nat a generar beneficis
(10 milions d’euros que
van aportar 2 milions als
comptes de la matriu),
després de tres anys amb
pèrdues i de múltiples dificultats, entre les quals, els
costos de la migració i la
integració informàtica de
les respectives operatives.
“No iniciarem cap procés
de venda, perquè creiem
que la millora del negoci de
TSB serà clara”, va assegurar González-Bueno.
El banc té previst presentar el seu nou pla estra-

tègic el 28 de maig. En plena onada d’expedients de
regulació d’ocupació al
sector bancari, i quan el
Sabadell ja ha reduït plantilla amb les baixes recents de 1.800 empleats,
el conseller delegat, que es
va mostrar molt optimista
respecte al balanç de l’any,
va augurar que “encara hi
ha marge per reduir costos”, especialment en la
banca de particulars, tot i
que no va concretar si això
representarà noves retallades de personal. ■

a 3.500 empleats
d’inevitable: “L’hem de
fer, no hi ha remei”
M.M.
BARCELONA

El BBVA va guanyar 1.210
milions en el primer trimestre de l’any, un nivell
semblant, de fet superior,
als beneficis trimestrals
que s’anotava abans de la
pandèmia, com ara els
1.164 milions de resultat
que va obtenir del gener al
març del 2019 Enrere
queden, doncs, les pèrdues que va notificar ara fa
tot just un any, concretament 1.792 milions, en lí-

nia amb altres entitats financeres, que van escurçar guanys en bona part
per les grans provisions
que van fer pel que els pogués sobrevenir arran de
la crisi sanitària. Segons
va confirmar ahir l’entitat, la reducció d’aquestes
provisions i la bona marxa
dels ingressos recurrents
justifiquen la remuntada.
Davant d’aquestes xifres, el conseller delegat el
BBVA, Onur Genç, va haver de justificar l’ERO que
ha presentat, que afecta
uns 3.500 empleats. Per
Genç, “no hi ha remei”, ja
que la gran competència i
la baixa rendibilitat de les
oficines fan necessària la
reestructuració. ■

Ajuntament de
Torredembarra
ANUNCI
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES
AUTORITZACIONS I FUNCIONAMENT DE
LES TERRASSES DEL TERME MUNICIPAL
DE TORREDEMBARRA
El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra, en
sessió ordinària de data 22 d’abril de 2021,
ha aprovat inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions i
funcionament de les terrasses del terme municipal de Torredembarra.
D’acord amb el que estableixen els articles
178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i 63.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, l’acord d’aprovació
i el text de la modificació de l’ordenança resten exposats al públic a les oficines municipals, durant un termini de trenta dies, comptats des de l’endemà de la darrera publicació
d’aquest anunci als mitjans següents: tauler
d’edictes municipals, Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i un mitjà de difusió escrita diària, perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions i al·legacions que
considerin oportunes.
En cas de no presentar-se cap reclamació o
suggeriment al respecte, l’aprovació tindrà
caràcter definitiu.
La qual cosa es fa pública a Torredembarra,
en data 26 d’abril de 2021
L’alcalde,
Eduard Rovira Gual

155040-1243548L

