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CCOO-BBVA: PROCÉS DE NEGOCIACIÓ A TECNOLOGIA 
 

Des de CCOO, ja hem manifestat reiteradament el nostre total desacord amb la decisió 
de BBVA de cedir part de la plantilla de Tecnologia i de la seva activitat.  
 
L'aplicació de l'article 44 de l’ET s'ha 
transformat en una eina més perquè l'empresa 
pugui trossejar les seves activitats -amb criteris 
allunyats de la millora del seu negoci, i a més, 
en detriment de les condicions dels treballadors 
i les treballadores-, que s'estan convertint en 
una mena d'actiu negociable. L'empresa no 
considera que “Som un sol equip”, sinó que pot 
dependre del nostre valor de mercat.  
 
En aquestes circumstàncies, resulta imperatiu 
per a CCOO defensar íntegrament els 
interessos de les nostres companyes i 
companys cedits a IBM GSE, per conservar el 
màxim possible les seves actuals condicions de 
treball i drets laborals com a 
condició adpersonam.  
 
Tenint en compte les preocupacions transmeses per la plantilla afectada, CCOO ha 
proposat a la Mesa de Negociació tota una relació de conceptes a tractar, destacant per 
la seva importància els següents: 
 

 Garanties d’ocupació. Exigim que la plantilla traspassada tingui perspectives de 

màxima estabilitat en la seva ocupació, evitant l'aplicació de mesures 

traumàtiques en qualsevol cas. 
 

 Retribució i Beneficis Socials. Manteniment de tots els conceptes actuals de la 

nòmina i la seva naturalesa, garantint el salari anual percebut a BBVA, i 

la monetització d'aquells que no tinguin possibilitat de ser replicats.  
  

 Jornada. Conservar l’horari actual, dies de vacances i llicències retribuïdes. 
 

 Previsió Social Complementària i Cobertura de Riscos. Salvaguardar tots els 

compromisos per pensions, respectant els drets consolidats i assegurant 

aportacions futures. 
 

CCOO com a sindicat majoritari a BBVA, som conscients de la nostra responsabilitat, 
però la nostra experiència en el sector -en el qual hem liderat i signat acords d'aquest 
tipus, i comptant sempre amb el suport de la plantilla-, fa que estiguem preparats per 
afrontar la batalla d'aquesta negociació amb el màxim rigor i així els hi farem arribar a la 
reunió d'avui dia 15. 
 

Seguim treballant, seguim informant.                                       
 Novembre 2017 
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