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NOTA DE DISCULPA 
 

Granera, 31 de març del 2020 
Benvolguts clients; 
 
A partir del passat dissabte dia 28 de març varen començar a arribar a les nostres oficines 
queixes, aparentment inconnexes, relatives a la concatenació del pagament de dues sèries de 
rebuts. Fetes les primeres comprovacions, durant el cap de setmana, no semblava que això 
hagués pogut ésser així. 
 
Malgrat tot es varen seguir fent indagacions i durant el dia d’avui s’ha comprovat que real-
ment era cert. La remesa de rebuts de final de l’any 2019 (que es carrega la primera quinzena 
de gener) i la primera remesa de rebuts del 2020 (que es carrega la primera quinzena de 
març) s’havien acostat molt en les dates. 
 
Fetes les consultes amb el Banc de Sabadell, a qui li teníem confiada l’activitat bancària, s’ha 
esbrinat la causa d’aquesta acumulació de càrrecs. Ha estat degut a una triple causa. La pri-
mera és que l’empleat de l’oficina 21 (Sant Feliu de Codines) que processava els càrrecs va ser 
promogut a una altra oficina. La segona causa és l’oficina 21 no va suplir les tasques amb 
prou diligència, i per tant es varen anar demorant els càrrecs. Finalment el Banc de Sabadell, 
com moltes altres empreses i entitats, va dictar mesures de teletreball, que fins que no varen 
ésser plenament efectives, varen provocar que el càrrec dels rebuts de final d’any 2019 que-
dés quasi solapat amb el primer de l’any 2020. 
 
En conjunt, en pocs dies, el “client tipus” ha rebut càrrecs per un import total d’entre 95€ i 
115€. En casos de grans consumidors podrien ésser imports més alts.  
 
Com sigui que els procediments bancaris estan totalment automatitzats, i més en les cir-
cumstàncies actuals, en aquests moments no és fàcil de regularitzar la situació. Qualsevol in-
tent encara podria complicar-ho més. 
 
Davant d’aquesta situació consumada, els clients que tinguin problemes per assumir els càr-
recs poden ordenar als seus bancs de retornar els rebuts. Quan circumstàncies epidèmiques 
ho permetin, ja es trobarà la manera per regularitzar la situació. 
 
Per qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte amb les nostres oficines al  

 
93 866 32 99 

 
Amb les nostres disculpes; 
 
Montserrat Esteve Claramunt 
Administradora 


