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L’APLICACIÓ DEL CORE A CATALUNYA 

 
La informació general sobre el projecte CORE i la valoració que en fem CCOO 
s’expliquen a la circular de la nostra Secció Sindical Estatal, que us fem arribar 
simultàniament amb aquesta, on tractem els efectes específics al BBVA-Catalunya. 
 

• Els 100 CBC mantindran el seu RGA, i uns quinze tindran també un GA. 
• Es traspassa a OPPlus, aproximadament, el 50% de la feina administrativa. La 

feina administrativa de les FFVV s’incrementarà en un 5-6% (que no es tindrà en 
compte a l’hora de la fixació d’objectius de productivat: el banc confia en la 
demostrada capacitat de la plantilla). 

• El procés generarà un excedent d’unes 170 persones, bàsicament actuals TGA i 
GA. El seu destí serà els EAO o, tothom qui ho demani, llocs de GC, amb previ 
curset de canvi funcional. 

• Es crearà un “Equip de Cobertura” amb 10 persones (una per Zona) de perfil 
RGA, encarregat de substitucions per absències i donar suport en moments 
puntuals als CBC. En alguns casos, podran cumplir la seva funció de manaera 
remota. 

• Catalunya serà la darrera DT en completar el projecte, al juny-2012. S’inicia 
aquest febrer a la CBC de Mollet, al març s’implantarà a Tremp i Tarragona-
Rambla i seguirà al juny a BCN-Escorial, La Seua, Cambrils, Ripoll i BC_-
Diagonal 453. 

• Els quadres de vacances d’enguany s’han de fer amb la realitat actual, sense 
considerar el CORE. 

 
Consideracions 
 
CCOO hem plantejat que les mateixes aplicacions que permetran a l’Equip de 
Cobertura operar a tots els CBC del seu àmbit, s’han de subministrar als EAO, que ara 
han de treballar a les oficines com si fossin “polizontes”. 
 
Afegint l’excedent de 170 persones, els EAO poden arribar a tenir una plantilla d’unes 
240 persones (un 7,5% de la plantilla). RRHH espera poder reduir substancialment 
aquesta xifra amb prejubilacions, directes o indirectes, però no sap encara quantes 
podrà oferir. Hem plantejat que, amb l’actual volum d’EAO, encara és més injustificable 
l’existència d’oficines unipersonals. 
 
L’experiència demostra que la feina externalitzada es farà pitjor. Per altra banda, 
l’assignació de noves tasques administratives a les FFVV, a més d’ésser contradictòria 
amb el projecte Gregal (per cert, algú se’n recorda?), constitueix, altre cop, l’exigència 
d’un sobreesforç addicional que el banc no tindrà en compte. 
 
No dubteu en informar-nos de qualsevol problema i consultar-nos qualsevol dubte. 
 
Seguim treballant, seguirem informant. 

Cataqlunya, 14 de febrer de 2011 


