BBVA-CX: UNA INTEGRACIÓ NO TAN EXITOSA
Segons els màxims responsables del banc, "la integració de CX a BBVA ha estat un èxit".
Aquest "mantra" repetit fins a la sacietat, sabem que NO és cert.
Reconeixem que s'ha fet un esforç important en formació i gestió de personal, millorant els
recursos invertits en el seu moment amb la integració d'Unnim. Malauradament han estat
insuficients i el caos persisteix de forma generalitzada en oficines d'origen CX. Estem doncs
molt lluny de poder afirmar que aquesta integració hagi estat un èxit.
Seguint el símil de l'orquestra que es comenta al vídeo "Avanzar Juntos" de la revista "Entre
Nosotros", farem les següents puntualitzacions:
- El director (la direcció) no ha encertat ni en
l'elecció del repertori, ni en la composició i
distribució de l'orquestra.
- Els músics (la plantilla), molt voluntariosos
per cert, han fet tots els assaigs que el
director els ha demanat, s'han deixat la pell
en totes les representacions (prolongacions
de jornada pràcticament tots els dies des
del 12 de setembre) i, en molts casos
també la salut, detectant-se un increment
de baixes mèdiques derivades de la
sobrecàrrega de treball.
- El públic (la clientela) està indignadíssim.
Encara que molts són conscients de
l'enorme esforç que estan realitzant els
músics, no els agrada les peces
interpretades. És més, alguns han
manifestat que no tornaran a un altre
concert (tant clients particulars com
empreses s'han vist afectats pels
problemes i han de suportar cues de més
d'una hora per ser atesos).
- La crítica (els mitjans de comunicació) ha recollit el descontentament del públic i
la situació que estan patint els músics .
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CCOO som conscients que la integració és un fet excepcional i que requereix un esforç
impressionant, però una mala planificació comporta greus extensions de jornada i
problemes de salut per a la plantilla.
Des de CCOO exigim que es compensin les hores extraordinàries realitzades -tal com s'ha
fet amb la formació planificada- i que s'aparqui la pressió comercial fins que es restableixi la
normalitat a TOTES les oficines. Les delegades i delegats de CCOO, estem a la teva
disposició per a qualsevol consulta i assessorament. Posem límit als abusos.

Seguim treballant. Seguirem informant.
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