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BBVA adquireix Catalunya Banc  
 
BBVA ha resultat adjudicatari en la subhasta de Catalunya Banc (CX), enfront de les 
ofertes presentades al FROB per Santander i CaixaBank, que es suposaven favorits. 
 
CCOO considerem que BBVA té un projecte per al creixement de la seva quota de 
mercat a Catalunya, i entén que conseqüentment va a apostar pel manteniment de 
l'ocupació. CX compta amb 5600 treballadors, sobretot a Catalunya amb 715 oficines 
i 43 més a la resta d'Espanya, després dels tancaments realitzats la setmana 
passada. 
 
CCOO comptem a més amb l'experiència de l'acord per a la integració d’Unnim que 
s'ha saldat sense acomiadaments. Som el primer sindicat a BBVA amb el 43% de 
representació, a Unnim amb el 60%, i a CX tenim el 30%, havent liderat les 
mobilitzacions i negociació per l'Acord de l'ERO. 
 
Per a les seccions sindicals de CCOO a CX i a BBVA, la principal preocupació és 
la mateixa que la dels treballadors i les treballadores: la defensa de l'ocupació i que 
l'homogeneïtzació de les condicions de treball entre les plantilles, així com les 
condicions laborals, es faci de forma ordenada, progressiva i pactada. 
 
CCOO som el sindicat majoritari en el Sector Financer. La nostra experiència 
acumulada a l'haver liderat diferents processos d'integració ens servirà per portar 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 comptarà 
amb els interessos dels treballadors i les treballadores de les dues Entitats. 
 
Ens hem dirigit a la Direcció de BBVA i a la de CX per sol·licitar una reunió de forma 
urgent en què se'ns exposi quin projecte de futur tenen, i com encaixa CX i la seva 
plantilla en el mateix, així com també sol·licitar la constitució d'una Taula 
Negociadora. 
 
El més sensat, el que és necessari, és abordar el temps que ens ve amb la màxima 
seguretat, la que ens dóna l'organització i la participació. 
 
CCOO-Serveis, el teu sindicat útil i eficaç. Amb el teu suport, serem més forts. 
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