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El diàleg en via morta;
prenem el camí del Conflicte.

 

Últimament, la plantilla de BBVA estem patint la designació capritxosa de
personal en Comissió de Servei, en algun cas, amb l'agreujant de suposar
trasllats entre illes.
El Banc usa maliciosament aquesta forma de trasllat forçós per a cobrir llocs
estructurals, fins i tot, durant diversos anys consecutius, sense cap voluntat de
gestionar aquestes vacants per a cobrir-les amb personal voluntari o de nova
contractació.

Això evidencia que l'única intenció de les Comissions de Servei és tenir una
eina més per a pressionar i infondre por entre la plantilla. Tots coneixem
aquestes amenaces d'algun Responsable, que no dubta a murmurar/advertir
“que les comissions de servei estan a punt de vèncer, així que tu veuràs…”

Escullen a les persones sense cap mirament i els dóna exactament igual si
tenen o no càrregues familiars, problemes de salut o qualsevol altra situació
personal, digna de ser tinguda en compte. Perquè, la veritat, els importem
poc i igualment els són indiferents quines conseqüències greus impliquen a
les persones afectades per aquesta Comissió, en la seva vida personal i
conciliació familiar. Una vegada més, veiem que en cap departament del
Banc es fa gestió de persones. Banca de Negoci mana i Talent i Cultura
executa submissament. És realment indignant!

CCOO dirigim un escrit a Relacions Laborals, a diferents DTs., demanant
informació sobre les causes que motivaven els trasllats en Comissió de Servei,
el mètode de selecció per a designar a les persones i la publicació de les
vacants amb detall del personal que s'ha interessat en elles. Fins avui. T&C ha
fet muts i a la gàbia.
 
CCOO hem gestionat cada cas i en algun, donada la gravetat de la situació,
hem aconseguit que es desisteixi, però això no pot continuar així,  perquè
creiem que BBVA està transgredint la Llei.
 
Per tot això, i atès que només ens queda la via del conflicte, hem presentat
denúncies en la a Inspecció de Treball, reclamant que se'ns faciliti la
informació sol·licitada i s'insti al Banc a cobrir les vacants amb personal
voluntari o de nova contractació.
 
A veure si el Banc se n’assabenta: les Comissions de Servei s’han de fer servir
per a cobertures temporals i justificades. L'abús que BBVA està cometent no
només és motiu de denúncia, sinó una gran incoherència pública on es
diu que "és el millor lloc per a treballar".
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