
 

 
 

SI BBVA ET DIU 'NO ENCAIXES' 
 
Aquests dies hem pogut comprovar amb perplexitat i indignació, com dins de la campanya 
d'aprimament de la plantilla de BBVA a Catalunya (mal-diuen que sobrem unes 300 
persones), s'està oferint a companys i companyes, la compra del lloc de treball, o el que 
és el mateix, acomiadaments encoberts sota una suposada voluntarietat. 
 
Als afectats se'ls convoca a una reunió amb Talento & Cultura, on se'ls "informa" que no 
encaixen en el Banc i se'ls ofereixen un seguit de mesures compensatòries a canvi 
(excedència remunerada o baixa voluntària), donant-los uns dies de "reflexió" perquè 
decideixin si accepten alguna de les mesures ofertes o no. 
 
Malgrat la intimidació i el xantatge, des de CCOO recomanem no caure en aquest 
parany, rebutjant les "ofertes" si realment no hi esteu interessats i posar-ho 
immediatament en coneixement del vostre sindicat, exigint la presència d'un delegat en 
l'entrevista. 
 
A Catalunya tenim prou personal que està disposat a prejubilar-se i creiem que 
aquesta mesura ha de seguir sent la forma en què BBVA abordi, si n'hi ha, els excedents 
de plantilla. El Banc té els recursos i només li cal voluntat per fer-ho. 
 
És imprescindible resistir a aquesta forma d'actuar del Banc per revertir la situació, 
forçar-lo a incrementar la dotació prevista per a prejubilacions i donar una sortida no 
traumàtica a un procés com aquest. 
 
CCOO no permetrem que la por s'instauri entre la plantilla i denunciarem a tots aquells 
responsables que s'extralimiten en les seves funcions, pressionant per aconseguir 
objectius a curt termini, fomentant la mala praxi i coartant els nostres drets. 
 
És molt important que les persones que treballem estiguem motivades i implicades 
per aconseguir uns bons resultats. Atemorir la plantilla i amenaçar el seu futur professional 
és incompatible amb aquest propòsit i redunda molt negativament en la imatge d'una 
entitat que presumeix de ser el millor lloc on treballar i pretén ser la més recomanada i 
valorada pels seus clients, convertint-se en un mantra fals, buit i vergonyós en què ja ningú 
hi creu. 
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Fitxa d’afiliació   data ............. / ................ / ….......... 

 

Nom i cognoms ................................................................................................................................................................................................................. 
 

DNI .…….........…….......................................   Telèfon ….....................................................…......... Data naixement  ............. / ............... / …............. 
 

Adreça ................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Població .............................................................................................................................................................  Codi postal .......................................... 
 

Empresa/centre de treball ................................................................................................................................................................................................. 
 
Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…....   

                     Signatura d’afiliació: 
 

Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:   

E S                            
IBAN                    NÚMERO D’ENTITAT       OFICINA                           DC  COMPTE 

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar al meu compte els imports corresponents. 
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periòdic       

 

Localitat .................................................................................. Signatura d’ordre de domiciliació: 
 

 

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament a Via Laietana, 16-2n – 08003 BARCELONA) 

PROTECCIÓ DE DADES:  

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del 
qual 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 a què pertany l’empresa en 
què 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 a persona afiliada amb les 
concretes finalitats establertes en els estatuts. A 
més aquestes dades podran servir per 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 CS CCOO, 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 
“PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la CS 
CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, 
per al fitxer de la CS CONC, i al domicili de la CS 
CCOO, situat en el carrer Fernández de la Hoz, 12, 
28010 Madrid, per als fitxers de la CS CCOO 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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