CCOO-BBVA. Un bon acord a Tecnologia
El passat 29 de setembre, BBVA ens va confirmar que venia l’Àrea de Procés de Dades de Tecnologia a Tres
Cantos (Madrid). Fet que ja ens temíem i explicàvem uns dies abans en la nostra circular de 18 de setembre.
Tot i el nostre absolut rebuig a aquesta decisió, CCOO ens vam posar a treballar en dues direccions:
La primera, comprovar si jurídicament BBVA podia externalitzar aquesta unitat productiva, i en cas afirmatiu,
comprovar que complia amb tots els requisits exigits per l'Art. 44 de l'Estatut dels Treballadors.
La segona, una vegada comprovats els aspectes legals,
buscar les millors condicions possibles per a la integració de
la plantilla de BBVA a IBM GSE -l'empresa compradora-,
mantenint el màxim de les condicions actuals de BBVA, a la
nova empresa.
A ningú se li escapen les dificultats i complexitats d'aquesta
negociació, en la que hem anat gestionant el traspàs de les
condicions genèriques i singulars actuals de les persones
afectades i replicant les mateixes a la nova empresa.
Ahir 21 de desembre, es va arribar a un acord del qual destaquem:
•Es pacta una clàusula de Garantia d'Ocupació per cinc anys.
• L'homologació de les retribucions, garantint que ningú cobrarà menys a IBM GSE que el que cobra
actualment a BBVA.
•El manteniment ad personam del bonus target de referència actual de cada empleat.
• Es reconeix l'antiguitat, a tots els efectes, inclosos els indemnitzatoris.
• Es manté la jornada actual, les reduccions de jornada vigents i els dies efectius de vacances.
• Es mantenen, monetitzen o repliquen els Beneficis Socials, les bestretes, les cobertures
d'Assegurança de vida i la Previsió Social Complementària.
•Es manté el complement fins al 100% del salari en situació d'Incapacitat Laboral Transitòria (dotze
mesos).
•Finalment es constitueix una Comissió d'Interpretació i Seguiment de l'Acord, amb una vigència de dos
anys.
Pel que fa a BBVA, hem signat un acord establint les condicions de la cartera històrica de préstecs i les
liquidacions dels Premis d'Antiguitat (45 anys i en Accions).
Des de CCOO valorarem molt positivament aquest acord, perquè replica, harmonitza i garanteix les condicions
dels treballadors i treballadores subrogats a la nova empresa IBM GSE. Al seu torn, instem al banc a què
aquesta sigui l'última externalització viscuda a BBVA.
CCOO, el teu sindicat útil i eficaç.
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Fitxa d’afiliació

Data ………..……

Nom i cognoms ...................................................................................................................
DNI .……............................ Telèfon …………………….... Data naixement .......................
Direcció (particular) ............................................................................................................
Població ..........................................................,...................... Codi postal ........................
Clau oficina .................
Domiciliació bancària:

IBAN

Banc/Caixa

Oficina

DC

Compte corrent/llibreta

Correu electrònic ………………………...............…........ Signatura:
(Lliura-la als teus representants de CCOO bbva o envia-la escanejada a bbvacat @ ccoo. cat)

CCOO serveis bbva
Tel. 93 401 53 33 – bbvacat @ ccoo. cat - www . ccoo-servicios. net/bbva
adherida a la unión network international

PROTECCIÓ DE DADES:

Les teves dades seran incorporades a un
fitxer del que és titular la Confederació
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya. També seran incorporades a un
fitxer de la Confederació Sindical de
Comissions Obreres i de la Federació
corresponent al sector al que pertany
l’empresa en la que 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 persona afiliada amb les
concretes finalitats establertes en els
estatuts. A més aquestes dades podran
servir per a 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 CSCCOO, 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
“PROTECCIO DE DADES”, al domicili de la
CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 08003
Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, i al
domicili de la CSCCOO, situat en el carrer
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid,
per als fitxers de la CSCCOO i de les
Federacions. Si tens algun dubte pots
enviar un correu electrònic a lopd @ ccoo.
cat o trucar al telèfon 934.812.902

