
 

 

 

7ª COMISSIÓ ACOMIADAMENT COL·LECTIU:  
BBVA ACCEPTA LES PROPOSTES DE CCOO  

SOBRE MOBILITAT GEOGRÀFICA 
 

En la reunió d'avui dia 23, el Banc ha reconegut la necessitat de les mesures que hem proposat 
respecte a la mobilitat geogràfica, acceptant-les totes.  
 
Aquestes mesures, són: 
 

1. Aquelles persones que havent sol·licitat prèviament una baixa indemnitzada voluntària, se'ls 
va oferir anar a Unitats CSE o Task Force, abans que se’ls hagués comunicat la denegació de la 
baixa, un cop comunicada aquuesta, se'ls oferirà de nou la plaça en qüestió, tenint com a 
termini de resposta fins a última hora del pròxim dimarts dia 27. 
 

2. Les vacants al CSE, Task Force i Forces de Venda Especialitzada que quedin sense cobrir el 
pròxim dia 27, aniran sent assignades amb fins a març de 2022, amb la garantia que no 
suposaran trasllats fora de la província. 
 

3. S’incrementa amb una petita dotació les places en els CSE de Màlaga, Tenerife i Alacant, 
pal·liant d’aquesta forma mobilitats geogràfiques àmplies i que s'oferiran a aquelles persones 
que se'ls hagi assignat un trasllat a un CSE més llunyà. 
 

4. S'afegeix una clàusula de retorn garantit a la província d’origen, amb durada indefinida, a 
aquelles persones amb desplaçament fora de la seva província, per quan es produeixin vacants 
en llocs de gestió remota existents o de nova creació. Igualment, les persones assignades a Task 
Force, tindran prioritat en la cobertura de vacants en la seva província d'origen. 

 

5. Les persones que cobreixin una plaça de CSE fora de la seva província tindran preferència en 
l'elecció de dies de teletreball, siguin aquests consecutius o no. 

 
En aquesta reunió, també s'han tractat els següents temes: 
 

a) Mantenint la xifra total de 2.935 afectacions, s'ha autoritzat l'increment de places en el tram de 
50 a 52 anys, per a facilitar les sortides voluntàries a xarxa i AACC. 
 

b) Avui s'han rebut les acceptacions i denegacions per al personal de Xarxa. Les acceptacions han 
sortit de forma condicionada, esperant el resultat de les reubicacions (Mobility) pendents de 
cobrir. 

 

c) Les condicions de Tarifes Bancàries i Préstecs es mantindran, independentment de la data de 
sortida, fins a febrer 2022. 

 
CCOO valorem positivament que s'hagin tingut en compte totes les nostres propostes, per a així 
aconseguir un nivell de voluntarietat més elevat i pal·liar algunes de les problemàtiques que s'havien 
generat amb el procés de mobilitat. 


