
 
 
 
 

TANQUEM L'ERO A UNNIM 
 

 
 
Uns dies abans del que estava previst, el BBVA ens ha comunicat que dóna per 
finalitzat el procés formal de reestructuració d’UNNIM, que com sabem, 
finalitzava el 30 de Juny del 2014. 
 
Enrere queden moments difícils i complicats, a l'haver d'abordar un procés que 
afectava 1.218 persones i el tancament de 332 oficines, principalment concentrat 
a Catalunya. Malgrat això, la proposta de CCOO, recolzada pels altres sindicats, 
va aconseguir un acord amb BBVA que ha possibilitat portar a bon terme la 
reestructuració a UNNIM. 
 
CCOO fem una valoració positiva del procés, amb mesures que s'han portat a 
terme de forma voluntària, ordenada i pactada, majoritàriament amb 
prejubilacions, excedències amb retorn, baixes incentivades i reubicacions del 
personal. 
 
No obstant, queden temes per avaluar pel que, des de CCOO, vam demanar 
a BBVA la convocatòria de la Comissió de Seguiment, tal com està recollit 
en l'acord de reestructuració, a fi d'obtenir les dades finals a 30 de juny, relatius 
a la plantilla total, tancaments d'Oficines, reubicacions de personal, etc., i poder 
fer una valoració tècnica del balanç final d'aquest procés. 

 
Juny 2014 

 
 

Fitxa d’afiliació     Data ………..…… 
 

Nom i cognoms ............................................................................................................... 
DNI .……............................ Telèfon …………………….... Data naixement .................... 
Clau oficina .................... Direcció..................................................................................... 
Població ..........................................................,...................... Codi postal .................... 
Domiciliació bancària:   
                            

IBAN                 Banc/Caixa      Oficina         DC         Compte corrent/llibreta 
Correu electrònic ………………………...............…........ Signatura: 

 
(Entrega-la als teus representants de CCOO BBVA o envia-la escanejada a bbvacat@comfia.ccoo.es) 

PROTECCIÓ DE DADES:  
Les teves dades seran incorporades a un fitxer 
del que és titular la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. 
També seran incorporades a un fitxer de la 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras 
i de la Federació corresponent al sector al que 
pertany l’empresa en la que treballis i que pots 
comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat del 
tractament de les teves dades en aquests 
fitxers es el manteniment de la teva relació 
com persona afiliada amb les concretes 
finalitats establertes en els estatuts. A més 
aquestes dades podran servir per a enviar-te 
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi amb altres 
entitats. Sempre estaràs informat en 
www.ccoo.cat, o en la web de la CSCCOO, dels 
acords i de les dades d’aquestes entitats. Pots 
exercir els teus drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant 
una sol·licitud per escrit acompanyada de la 
fotocòpia del teu DNI i indicant “PROTECCIO 
DE DADES”, al domicili de la CSCONC, situat 
en Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al 
fitxer de la CSCONC, i al domicili de la 
CSCCOO, situat en el carrer Fernández de la 
Hoz, 12, 28010 Madrid, per als fitxers de la 
CSCCOO i de les Federacions. Si tens algun 
dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902 
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