
 

CatalunyaCaixa 

BBVA compra Catalunya Banc 
 
Avui s'ha procedit a l'adquisició formal de Catalunya Banc per BBVA, després de la corresponent 
autorització de la Comissió Europea. Amb això finalitza la incertesa que porten patint en els darrers 
anys els prop de 5000 treballadors i treballadores de CX, distribuïts per les més de 700 Oficines a 
Catalunya i altres 43 a la resta del Territori. 
 
Malgrat la reducció d'un 50% de la plantilla, el tancament de moltes oficines, dins i fora de 
Catalunya, i la deterioració de les condicions de treball, la plantilla de CX, amb la seva dedicació i el 
seu esforç, ha aconseguit mantenir l'empresa, amb una quota de mercat superior a l’11%, molt per 
sobre d'altres empreses del sector. 
 
La incorporació de CX a Grup BBVA representa la incorporació d'una Entitat que compta amb una 
plantilla jove i preparada, que sap i entén el negoci bancari i pot possibilitar la renovació de la 
plantilla a BBVA Catalunya, que hauria de solucionar dos problemes: la integració de l'entitat sense 
mesures traumàtiques i la falta de plantilla en el BBVA Catalunya. 
 
La fusió i integració de Unnim, amb els acords entre la representació sindical i el BBVA és el millor 
referent, un bon exemple a seguir en aquest nou procés. CatalunyaCaixa no necessita noves 
reestructuracions de personal, però qualsevol mesura que pugui aplicar-se en un futur, s'ha 
d'abordar des de la responsabilitat, amb mesures de caràcter pactat, voluntari i no traumàtic. 
 
Des de CCOO, com a primera mesura, demanem a BBVA: 
 

• Que les 43 oficines situades fora de Catalunya passin a BBVA al més aviat possible, per 
donar estabilitat i seguretat als seus treballadors i clients.  
 

• Que les vacants estructurals que es vagin produint en BBVA, en qualsevol punt d'Espanya, 
s'ofereixin a les persones de CX, que havent estat desplaçades a conseqüència de l'últim 
*ERE, desitgin tornar als seus territoris d'origen, via contracte de circulació amb tornada 
garantida a Catalunya i amb el compromís que se'ls aplicaran les mateixes condicions 
laborals que s'acabin acordant per CX.  

 
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 i en BBVA. 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 en el Grup BBVA. Som la garantia que el procés tindrà en compte els interessos 
dels treballadors i les treballadores d'ambdues Entitats. 
 
És hora que la nova Direcció de CX i la de BBVA ens exposin quin projecte de futur tenen i 
constituir una Comissió Negociadora amb la representació sindical per dotar de garanties el procés. 
 
L'assenyat, el necessari, és abordar el temps que ens ve 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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