
NO A L’EXTERNALITZACIÓ
DAVANT DEL PEIT, RECLAMEM SOLUCIONS

Reunió amb RRHH

El dimecres 7 de maig, els sindicats ens hem trobat amb RRHH de Catalunya per a 
rebre informació sobre el desenvolupament del PEIT a Catalunya i plantejar alguns 
dels problemes detectats, per tal de cercar les solucions necessàries 

Entre  els  aspectes més significatius,  destaquem la  confirmació del  descens dels 
nivells d’ocupació: s’han fet ja fins ara 140 prejubilacions i en canvi no es realitzaran 
nous contractes  i dels actuals només consolidaran una petita part.

Aquesta  pèrdua  de  plantilla,  però,  no  es  veurà  compensada  amb  la  reducció 
d’oficines,  ja  que pel  2008,  no  hi  ha  cap pla  de  tancament.  El  resultat  serà  un 
increment de feina, pressió i malestar a les oficines. 

Pel que fa als companys que s’incorporen a la xarxa procedents de Serveis Centrals 
(DEX, CER, BBVA-Factoring...) hem demanat un pla de formació adequat (Curs de 
Canvi Funcional) que  sembla es podrà realitzar al mes de Juny.

Finalment hem plantejat també tots aquells aspectes que actualment preocupen a 
una  bona  part  de  la  plantilla  (convocatòries  a  la  tarda  per  explicar  el  CLIMA, 
supressió del plus transitori dels antics JGAC que passa al CVP,  previsió de que el 
personal administratiu dels CBC hagi de fer cobertures de manera indiscriminada a 
les oficines dependents,...)
 
Tot i  que hem trobat una bona predisposició per part de RRHH per tal d’intentar 
corregir  i  prevenir  algunes  d’aquestes  qüestions,  seguirem  atents  al  seu 
desenvolupament i anirem informant puntualment.

La situació al banc

El procés de mobilitzacions engegat al  conjunt del BBVA ha tingut com a primer 
resultat,  fins  ara,  que  el  banc  expressi  la  seva  disposició  a  negociar  amb  els 
sindicats.  Cal  recordar  que,  inicialment,  el  banc  s’havia  limitat  a  informar,  tard  i 
malament, dels seus projectes. No considerava necessari sotmetre res a discussió.

Comprovarem si aquesta actitud negociadora és real quan el banc accepti no només 
“parlar” amb els sindicats, sinó acordar les solucions que reclamem:

● Ens oposem a les externalitzacions, que destrueixen ocupació al BBVA i 
traslladen la feina a companys i companyes amb contractes precaris i/o 
salaris molt més baixos. Aquest procés afecta sobretot SSCC, però també 



les oficines poden estan començant a veure’s afectades: a Catalunya hi 
ha en marxa la segona fase d’una prova pilot  consistent en contractar 
persones d’un a empresa externa (“Top Sales”) per fer feina comercial a 
12 oficines. 

● No  volem  que  cap  persona  es  vegi  perjudicada  en  el  seu  salari  i 
condicions laborals per culpa d’un projecte basat en la reducció de costos 
d’una empresa amb 9.200 milions de beneficis al 2007, que segueixen 
augmentant al 2008.

● Qualsevol  canvi  funcional  requereix  la  formació  prèvia  suficient  per 
permetre l’exercici de les noves funcions adequadament.

● Les  prejubilacions,  a  més  de  mantenir  el  seu  caràcter  voluntari, 
requereixen un acord sindical.  No és acceptable que hi  hagi  persones 
amb 57 o 58 anys i voluntat de prejubilar-se que no reben l’oferta, mentre 
persones  de  50  o  51  anys,  que  ni  s’ho  havien  plantejat  ,  es  veuen 
abocades a acceptar-la per la desaparició del seu departament o oficina.

● OPPlus, o qualsevol altra empresa del Grup BBVA fent feines bancàries, 
ha  de  tenir  el  Conveni  de  Banca o  establir,  via  negociació  col·lectiva, 
condicions salarials i laborals anàlogues a les del propi banc.

En resum:  l’empresa no pot decidir unilateralment eliminar milers de llocs de 
treball al BBVA, substituir-los per contractació precària i barata, ni modificar 
les funcions, ubicació i salari de bona part de la plantilla. 

Per impedir-ho, i arribar a les solucions compartides unitàriament per tots els sin-
dicats,  cal  la  participació  activa  dels  treballadors  i  treballadores  del  banc.  La 
concentració del dijous 15 de maig, a les 17,30, a l’edifici de Pça. Catalunya de 
Barcelona,  concitarà l’atenció dels responsables del banc: volen comprovar si  el 
conegut  malestar  a  oficines  i  departaments  es  tradueix  en  una  acció  seriosa, 
decidida  i  responsable.  Per  això  us  demanem,  i  esperem,  una  assistència 
multitudinària.

Igualment, no podem oblidar el menyspreu mostrat a la plantilla amb motiu del 150 
aniversari del banc. Respondre a la petició, avalada amb 17.000 signatures, d’una 
paga en accions amb el regal d’un llibre autoproclamatiu, és una broma de molt mal 
gust  que  no  podem  passar  per  alt:  retornarem  els  llibres  al  banc  durant  la 
concentració del 15 de maig. Per això, porteu-los a la concentració o feu-los arribar 
per valissa al Comitè d’empresa d’Almogàvers (Almogàvers, 185, 08018 Barcelona). 
Les  companyes  i  companys  de  l’edifici  de  Pça.  Catalunya  els  podeu  lliurar 
directament als vostres delegats.

La participació dels treballadors i treballadores del BBVA farà possible aconseguir 
solucions. La passivitat només serviria per a que el justificat malestar es converteixi 
en resignació.

PARTICIPA EN LA DEVOLUCIÓ DEL LLIBRE!
EL DIA 15, TOTHOM A LA CONCENTRACIÓ!


