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BAIXES INCENTIVADES: PER QUÈ A MÍ?
Un dels anunciats, i denunciats sindicalment, objectius del PEIT és la reducció de
plantilla, fruit de l’externalització i subcontractació de feines bancàries; en la
mateixa direcció va el CLIMA, amb la nova estructura de CBCs i el tancament
d’oficines. Però aquesta reducció és un procés que va començar molt abans.
A Catalunya, des de les fusions que van significar la creació del BBVA, hem passat
d’una plantilla fixa de 5.700 persones al juny del 2000 a una de poc més de 3.700
actualment. Una destrucció de 2.000 llocs de treball (el 35% !!!) que s’havia
realitzat, fins ara, a través de prejubilacions.
Què canvia amb el PEIT? Que la destrucció de llocs de treball s’incrementa i
s’accelera, sense que el nombre d’ofertes de prejubilació hagi augmentat en la
mateixa proporció. O sigui, que el banc ha optat per buscar fórmules addicionals de
reducció de plantilla.
I la fòrmula més barata és empènyer companyes i companys joves, amb poca
antiguitat, a deixar l’empresa. Per una banda, la consolidació dels contractats en
pràctiques ha passat de més del 95% habitual a un 30%. Per altra, han aparegut
nombroses ofertes de baixa pactada, sense dret a la prestació d’atur, al sector més
jove de la plantilla.
Els contractats en pràctiques del 2008 són pitjors que els dels anys anteriors? NO.
Les companyes i companys que ja van passar un any en pràctiques abans de
consolidar, i ara porten 2, 3, 4 anys al banc han deixat de ser eficients? NO.
La raó és molt més senzilla i més contundent.
Prejubilar una persona de 50 anys, amb Nivell IX i 11 triennis li costa al banc, fins
el moment de la jubilació, més de 600.000 €. Les ofertes de baixa incentivada es
fan per la quantitat de 9, 12 o 14.000 €. Pel preu d’una prejubilació poden
pagar 50 baixes incentivades.
Amb aquests números, és fàcil entendre l’interés del banc per “convèncer” joves a
marxar del banc. Totes les referències a que “el banc no compta amb tu”, “no estàs
donant el que esperàvem de tu”, etc., són simplement xerrameca coactiva per
ajudar al “convenciment”. Per què a mí?: no perquè hagis passat de ser un
treballador/a destacat a un incompetent. Simplement, perquè el banc vol reduir
plantilla (degut a un PEIT èticament impresentable) i tu surts més barat.
Els i les joves del BBVA són tan vàlids, i tan necessaris, com la resta de la plantilla.
El banc té l’opció d’oferir la baixa incentivada, o la prejubilació, a qui vulgui. Però
no té el dret d’acompanyar les ofertes de coaccions i amenaces. I això és el
que hem descobert que està passant en alguns casos.
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Algun gestor de personal està deixant caure que la no acceptació de la baixa
incentivada comportarà l’acomiadament. És completament inacceptable. CCOO
combatrem les amenaces i, si cal, denunciarem les responsabilitats personals dels
gestors que les facin.
Qualsevol persona que rebi una oferta de baixa, el primer que ha de fer,
abans de contestar al seu gestor/a, és posar-se en contacte amb CCOO o
amb qualsevol dels seus delegats i delegades. CCOO us assessorarem i, cas
d’haver sofert alguna coacció, intervindrem per posar fi a aquestes conductes
inacceptables.
Quan els gestors van a parlar amb “prejubilables”, ja saben que la immensa
majoria d’aquests companys consultaran amb el seu sindicat abans de decidir-se.
Però amb la gent jove, dissortadament (per a ella i per a tothom) menys
sindicalitzada, el banc creu que pot operar sense la intervenció del sindicat. Així li
és més fàcil assolir els seus objectius.
Ningú que vulgui conservar el seu lloc de treball ha d’acceptar perdre´l. CCOO
donarem tot el suport que calgui, i actuarem contra els coaccionadors.
Les baixes incentivades són una forma de reduir plantilla molt més problemàtica
per al treballador/a que la prejubilació, però entenem que, en algun cas, pugui
existir una voluntarietat real. El que no deixarem passar són les baixes
amenaçades.
21 d’octubre de 2008

Butlleta d’afiliació

data…………………..…..

Nom i cognoms..........................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Telèfon ….......................................…........ T. mòbil ………………....................................

Adreça .………...........................................................................................................................................................................................
Població .............................................................................................................................. Codi postal ...............................................
Centre de treball .......................................................................................................................................................................................
Domiciliació bancària: Entitat ___ ___ ___ ___ Oficina ___ ___ ___ ___ DC ___ ___ Compte___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Correu electrònic ……………………………………....…...................................…...... Signatura:

(Lliura-la a qualsevol delegat o delegada de CCOO o envia-la directament al FAX 93 401 43 15)

PROTECCIÓ DE DADES:
Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo, a
la federación del sector al que pertenezca la empresa
en la que trabajes, así como - en todo caso - a la
CSCCOO. En siguiente URL puedes consultar los
diferentes
entes
que
componen
CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos. Además de lo indicado
tus datos pueden ser empleados por CCOO para
remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercitar tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu D.N.I. dirigida a CSCCOO con domicilio sito en la
C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid.
Deberá indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN
DE DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto
puedes remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

Lliura aquesta butlleta a qualsevol delegat o
delegada de la nostra organització CCOOBBVA o envia-la directament per Fax al
93.401.43.15
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