
 

 

ACABAR AMB LA INCERTESA A BBVA 
Tornem a viure temps convulsos i d’incertesa a BBVA. No és un assumpte menor, ni ens és 
indiferent, la recerca judicial sobre les clavegueres de l'estat, ni la repercussió mediàtica, social i 
d'imatge davant clients i inversors, que dóna la sensació que continuarà creixent.  

Ens tornem a trobar en una situació en la qual la imatge del banc, de la marca, de la seva credibilitat, 
està en qüestió. Així com l'estabilitat i el futur del banc i per tant, la seguretat de l’ocupació de 
milers de persones que treballem cada dia en cada oficina o departament. 

CCOO no ens vam posar de perfil quan l'operació Sacyr, recolzada per alguns membres del 
Govern, reunia una trama de constructores i fons, destinada a apoderar-se del banc per a disposar 
d'una font il·limitada de crèdit -recordem la bombolla-, i per a treure beneficis immediats trossejant 
el que fos necessari. Amb la força i l'autoritat de primer sindicat en l'entitat, vam parlar alt i clar 
contra aquesta operació, en circulars, en els mitjans de comunicació, en opinions als reguladors i 
en la junta d'accionistes. Amb el risc que podia suposar la confusió i que se'ns posés en el bàndol 
dels defensors del President. Què hauria estat de l'entitat si hagués unit el seu destí al de Rivero? 
Només cal veure com va acabar aquest personatge. 

CCOO tampoc ens vam posar de perfil quan AUSBANC va intentar fer xantatge al banc en un 
moment de feblesa, per les clàusules sol, els problemes als EUA o la Xina, les successives 
pròrrogues del mandat del President, o en definitiva la baixada de l'acció. No ens vam sumar a la 
campanya de desprestigi per a fer forta l'extorsió, sinó al contrari, expressant el nostre acord amb 
la negativa al xantatge i amb la denúncia judicial tan aviat com fos possible. Afrontant també el risc 
de la confusió i que se'ns tornés a posar en el bàndol de defensors del President. 

La relació de BBVA i del seu President en el moment dels fets, Francisco González, amb Villarejo 
i els seus mètodes, està posant en qüestió la imatge de la marca, com a resultat de l'escàndol que 
suposen les escoltes a membres del Govern, autoritats econòmiques, reguladors i tot el que 
passava per davant, per a poder pressionar on fos convenient. És bastant difícil defensar que si 
contractes algú perquè faci determinats actes, neguis ser responsable del que es fa. Els dubtes 
sobre el banc es mantenen, encara que sembli que "és una cosa del passat", perquè Francisco 
González és President d'honor de BBVA. 

L'assumpte en general és tan fosc i sòrdid, que de passada apareixen manifestacions del govern 
anticipant resolucions judicials, la qual cosa fa pensar immediatament en la resolució de la doctrina 
Botín, o el segur indult a Alfredo Sáez. El que uns altres facin no eximeix de la responsabilitat de 
cadascú. El focus, de mitjans de comunicació, reguladors i inversors, és a BBVA, com a contractant 
amb fons del banc, i en la figura del President que va prendre aquestes decisions, en la seva 
credibilitat i compromís ètic. 

CCOO, com a primer sindicat representant de la plantilla, en defensa de l'entitat, de la seva imatge 
i estabilitat, i per tant de la nostra ocupació i condicions, animem i reclamem a l'actual President 
de BBVA, Carlos Torres, que amb la prudència, serenitat i presumpció d'innocència, però amb tota 
l'autoritat -segur que també amb el suport del BCE-, exerceixi la responsabilitat a la qual està 
obligat per la seva funció, i que com ens va comunicar per carta recentment, resolgui en el termini 
més breu possible i de manera clara, aquesta crisi de govern corporatiu, amb plena col·laboració 
amb autoritats judicials, amb transparència en els mitjans i amb les mesures que siguin 
necessàries -caigui qui caigui-, per a evitar major deterioració i restablir la imatge i el bon nom de 
BBVA.   
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