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APARENTMENT MADRID NO ES VEN: 
UN FRACÀS ESTREPITÓS, O UNA ESTRATÈGIA BEN CALCULAD A 

En qualsevol cas suposa UN ALT PREU PER A AQUESTA P LANTILLA. 
  
Madrid (diuen) ja no està en venda i es van tancant  les oficines davant 
el fracàs de les negociacions : 10 oficines més tancades i 11 companys/es 
més acomiadats. No hi havia més remei? Una excedència remunerada 
sol·licitada en juny de 2013 i una sol·licitud també de mobilitat geogràfica a 
Llevant foren rebutjades sense contemplacions, sense compassió. I dues 
dones, amb més de 50 anys enviades a Múrcia, en una peregrinació 
incessant cap a la terra promesa, cap al nou “El Dorado” financer. 
  
El implacable jou del FROB o la voluntat de BMN a g uanyar-se a sí 
mateix en eficiència, en una carrera ja en solitari  de cara a la seva 
propera sortida a borsa? 
  
CCOO va negociar en 2013 un acord per a preservar l ’ocupació  malgrat 
els 3.300 milions de pèrdues i l’entrada de 1.645 milions de capital públic, no 
sense un alt preu per a la plantilla de BMN. Aconseguírem aturar la sagnia  
que en un principi ens prepararen Madrid i Brussel· les , aplicant ajustos i 
reduccions de prestacions, pèrdua temporal d’ocupació i mobilitats 
geogràfiques. Ara, a misses dites, s’ha demostrat que la venda de la xarxa 
(NEGOCI + PLANTILLA ) de Madrid és també un fracàs estrepitós de gestió 
com ho ha estat l’externalització d’unitats de SSCC.    
 
La bona fe negociadora que va presidir els acords ens va portar a calcular 
170 baixes incentivades i 200 desvinculacions de majors de 50 anys, 
quedant la resta de programes per a pal·liar la pèrdua real d’ocupació, evitant 
situacions desesperades. D’aquesta manera la venda d’oficines de Madrid 
i la venda d’unitats autònomes de SSCC havien de se r vies de 
manteniment d’ocupació .  
 
Res d’això s’ha complert i UN COP ESGOTADES LES 170 PLACES DE 
BAIXES INCENTIVADES  la falta de voluntat dels màxims responsables de 
BMN per aturar aquesta sagnia està donant com a resultat un alt índex de 
baixes fora de l’ERO aprovat, suposant un frau social i laboral per a gran 
part de les companyes i companys d’aquesta plantill a.  
 
Per això utilitzarem tots els nostres recursos per ajudar les persones 
que han estat acomiadades , tal com férem en juny amb les 6 de Granada, 
presentant demanda contra el banc per una mesura plena d’irregularitats. 
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Per descomptat el que està fent BMN ara és una jugada, no mestra, sinó 
tramposa: s'està desfent d'oficines (lloguers i altres despeses), del personal 
(més despeses), però NO S'ESTÀ DESFENT DEL NEGOCI . El negoci el 
transfereix a altres sucursals i el manté amb la indissimulada intenció que 
quan la xarxa estigui neta de "pols i palla" poder vendre-la al millor postor. 
 
Segons l’esperit i la lletra de l’acord del 28/05/2013 NEGOCI I PLANTILLA 
SE’N VAN PLEGATS . 
 
Mentre, el sector es recupera , comença a guanyar milers de milions 
d’euros i negocia amb els interlocutors socials noves contractacions de 
personal (com han fet CCOO i La Caixa , per exemple), BMN segueix 
inexorablement per la senda de la destrucció i el d esànim generalitzat . 
  

Senyors de l’alta direcció, alerta amb les estratèg ies, fan molt mal! 
 

NO ESTÀS SOLA, NO ESTÀS SOL. 

 
 

PROTECCIÓ DE DADES:  
De conformitat amb la Llei Orgànica de 
Protecció de dades de caràcter personal, 
t’informem que les teves dades seran 
incorporades a un fitxer titularitat de CCOO 
integrat pels fitxers pertanyents a la 
confederació o unió regional corresponent 
segons el lloc on radiqui el teu lloc de feina, a 
la federació del sector al que pertanyi 
l’empresa en la que treballis, així com –en tot 
cas– a la C.S. CCOO. Al següent URL pots 
consultar els diferents ens que composen 
CCOO: http://www.ccoo.es fer clic sobre 
Conoce CCOO. La finalitat del tractament de 
les teves dades, per part de totes elles, la 
constitueix el manteniment de la teva relació 
com a afiliat/afiliada. 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 C.S. CCOO Responsable de 
Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz, 
12 – 28010 Madrid. Hauràs d’indicar sempre 
la referència “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si 
tens qualque dubte al respecte pots remetre 
un correu electrònic a lopd@ccoo.es o trucar 
al telèfon 917028077. 

Fitxa d’afiliació     Data .…………………..….. 
 

Noms i Cognoms .................................... .................................................................................................................................................. 
 
DNI .…….....…….......................................    Telèfon ….................................... ...…........ Data naixement ....................... ...................... 
 
Adreça............................................. ........................................................................................................................................................... 
 
Població .......................................... .....................................................................................  Codi postal ... ........................................... 
 
Empresa/centre de treball ......................... ............................................................................................................................................... 

Domiciliació bancaria:   

                            
         Iban                         Banc/Caixa                    Oficina           D     C                             Compte corrent/llibreta 
 
Correu electrònic ……………………………………....….............. .....................…............ Firma:  

 
 
(Porta-la als teus representants de CCOO-SERVEIS o envia-la directament a la Secció Sindical del teu territori)   


