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CCOO, el Sindicat especialista en sindicalisme.

 
 

CCOO APROPEM AL PERSONAL TRASLLADAT
 

Encara que valorem positivament aquest procés, CCOO continuem lluitant per
l'OBERTURA DE CSE EN TOTES LES PROVÍNCIES i aconseguir l'apropament als
centres d'origen del 100% del personal traslladat.

En breu, el banc publicarà, a través d'un Mobility especial, aproximadament 80 places de
Gestor Comercial i Gestor Comercial Mixt, situades en diferents DT's i que s'oferiran
exclusivament al col·lectiu afectat.

CCOO hem presentat una proposta completa perquè la cobertura de vacants es realitzi amb
les màximes garanties i comporti un apropament als punts d'origen. Així mateix, hem exigit
que aquest procés es dugui a terme sota les premisses de VOLUNTARIETAT, OBJECTIVITAT I
TRANSPARÈNCIA.

 

CCOO HEM ACONSEGUIT:

1. Criteris de Prelació.

Per a la cobertura de vacants i, en els casos en què existeixi més d'una candidatura, s'estableix
el següent ordre:

1r) Personal, el centre de treball d'origen del qual, estigués situat al municipi ofert.(*)

2n) Personal, el centre de treball d'origen del qual, es trobi dins la mateixa província que la
posició oferta.(*)

3r) Si la posició continués deserta, la vacant podrà ser coberta per qualsevol persona
treballadora que estigués traslladada a conseqüència de l'Acomiadament Col·lectiu.(*)

(*)Si existissin sol·licituds amb coincidència de criteri, tindrà preferència la persona traslladada a major
distància geogràfica. Si encara així, existissin sol·licituds amb coincidència en els criteris anteriors, tindrà
preferència la persona amb major antiguitat dins l'empresa, i a igualtat d'antiguitat, la de major edat.

2. Àmbit d'actuació

Podran sol·licitar les places publicades totes aquelles persones afectades per les mesures de
reubicació territorial descrites al capítol VII de l'Acord d'Acomiadament Col·lectiu
(Forçoses/Mobility > 25Km: CSE, Task Force, FFVV i per tancament d'oficines).

3. Dret a retorn a Unitat CSE/Task Force 

Es manté la clàusula de dret de retorn si no s'ha obtingut plaça a la província d'origen.

4. Compensacions

Recàlcul de les compensacions adaptant-les a la nova situació.

En la Comissió de Seguiment de l'Acomiadament Col·lectiu del passat 13 de juny, es va tractar
una de les màximes prioritats de CCOO: un PLA DE RETORN per a les persones afectades per
mobilitat geogràfica, arran del procés de reestructuració a BBVA.

ACTUAR
es essencial

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/20200401-cat-afiliacio.pdf
https://actuaresesencial.ccoo.es/ca/inicio-catala/
https://actuaresesencial.ccoo.es/ca/inicio-catala/

