
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
L’éxit de participació de la concentració d’ahir, 6 de març, ajudarà a que el banc 
tingui en compte els interessos i preocupacions dels “seus” treballadors/es, i no 
només l’estalvi de costos i altres objectius del PEIT. 
 
Al centre de Clara del Rey, de Madrid, més de 400 companyes i companys que es 
troben en la mateixa situació que nosaltres (perspectives de desaparició dels seus 
departaments al llarg del 2008) van fer també una concentració de 15 minuts. 
 
El banc ha d’entendre que les coses que afecten al futur de les persones cal 
negociar-les, que la voluntat d’imposar sense negociació agreuja els problemes. 
Aquest és el missatge que els sindicats han fet arribar al banc: sense dubte, les 
concentracions d’ahir han augmentat prou el volum del missatge com per a que el 
banc no faci cas omís de les nostres reclamacions. 
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Unes reclamacions que, no hem d’oblidar-ho, són la resposta concreta als 
problemes derivats de la implementació del PEIT. Sense aquest Plà, la incertesa i 
neguit pel futur personal i col·lectiu no existiria o seria molt menor. Que un banc amb 
6.126 milions d’€ de beneficis i uns directius amb retribucions multimilionàries facin 
de l’eliminació de llocs de treball la seva prioritat, deixa ben a les clares la credibilitat 
de l’afirmació de que “el mejor activo es nuestra plantilla”. 
 
Potser no aturarem el PEIT, però sí és possible aconseguir sortides raonables per 
als problemes que genera. Aquest és el nostre objectiu, i la participació activa de les 
treballadores i treballadors farà més possible assolir-ho. Un objectiu que abasta totes 
les persones del Grup: el BBVA, BBVA-Factopring, OP Plus i altres. 
 
Reproduim a continuació la nota de premsa acordada entre CCOO, CGT i UGT, que 
cada sindicat ha fet arribar als mitjans de comunicació. 

 
 
 

ELS SINDICATS DEL BBVA CONVOQUEN 
MOBILITZACIONS  CONTRA  

L’EXTERNALITZACIÓ DE FEINES BANCÀRIES 
 
200 treballadores i treballadores del BBVA s’han concentrat davant de l’edifici del 
banc situat al carrer Almogàvers de Barcelona. El motiu de la protesta, convocada 
pel comitè d’empresa i els sindicats CCOO, CGT i UGT, era manifestar l’oposició als 
plans anunciats pel BBVA de traspasar una gran quantitat d’activitats bancàries a 
l’empresa OP Plus, radicada a Málaga i propietat al 100% del mateix banc.  
 
Aquesta empresa, OP Plus, contracta personal que cobrarà poc més de 14.000 € 
l’any, malgrat ser llicenciats universitaris, i que estan adscrits al conveni provincial 
d’oficines i despatxos, anul·lat fa anys pel TSJ d’Andalusia i que estableix condicions 
molt inferiors a les del conveni de banca. 
 
Els sindicats recorden que els plans d’externalització del BBVA afectaran, des d’ara 
fins el 2010, un volum d’entre 6.000 i 8.000 treballadors, dels 29.000 que integren la 
plantilla. Reclamen garanties de recol·locació dels teballadors que perdran la seva 
feina actual, i que els treballadors d’OP Plus gaudeixin de la protecció del conveni de 
banca. 
  
Simultàniament amb la concentració de Barcelona, ha tingut lloc una concentració a 
Madrid, a un centre de 750 treballadors que, com els de Barcelona, estan 
condemnats a perdre la seva feina actual. 
 
Els sindicats no descarten continuar les mobilitzacions fins que el banc accepti 
negociar les reclamacions plantejades unitàriament. 

 
Barcelona, 7 de març de 2008 


