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BBVA ADQUIREIX UNNIM. 
COMFIA-CCOO PER L’OCUPACIÓ. 

 
UNNIM BANC (l'entitat resultant de la integració de Caixa Sabadell, Caixa Terrassa i 
Caixa Manlleu) ha estat adquirida per BBVA, després de ser elegit en la subhasta 
promoguda pel FROB, que posseeix el 100% de les accions de l'entitat catalana. 
UNNIM BANC aporta 29.000 milions d'actius i compta amb més de 3.000 
treballadors i treballadores, fonamentalment a Catalunya, i diverses sucursals a 
Saragossa, Castelló, València, Sevilla i Madrid. 
 
S'ha subscrit un EPA (Esquema de Protecció d'Actius) pel qual el Fons de Garanties 
assumirà el 80% de les pèrdues que experimenti una cartera d'actius 
predeterminats, que s'estima en uns 900 milions d'euros. El Fons també es farà 
càrrec dels 953 milions injectats pel FROB. 
 
Per a les seccions sindicals de COMFIA-CCOO a UNNIM i al BBVA la principal 
preocupació és la mateixa que la dels treballadors: el manteniment de l'ocupació i 
que l'homogeneïtzació de les condicions laborals entre les plantilles, es faci de forma 
ordenada, progressiva i pactada. 
 
COMFIA-CCOO som el sindicat majoritari al sector financer, a BBVA i a UNNIM. La 
nostra experiència acumulada en haver liderat diferents processos d'integració ens 
servirà per dur a terme una negociació amb alternatives raonables tant per a les 
plantilles com per al desenvolupament eficaç de la integració. Som la garantia que el 
procés tindrà en compte els interessos dels treballadors i treballadores d'ambdues 
entitats. 
 
Ens hem adreçat a la Direcció de BBVA i a la d’UNNIM per sol.licitar una reunió de 
manera urgent en la qual se'ns s'exposi quin projecte de futur tenen i com encaixem 
la plantilla en el mateix, així com també sol.licitar la constitució d'una mesa de 
negociació. Aprofitarem la intervenció de CCOO a la Junta General d'Accionistes de 
BBVA, que se celebra el pròxim 16 de març a Bilbao, per exposar aquestes mateixes 
consideracions. 
 
El més raonable i necessari, és afrontar el futur amb la major seguretat, la que ens 
dóna l'organització i la participació. 
 
CCOO, el teu sindicat útil i eficaç. Amb el teu suport, serem més forts. 
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