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BMN SIGNA, SENSE CCOO, EL SEGON ACORD LABORAL 
D'EXTERNALITZACIONS A SSCC 

 
S'acompanya de nou, amb mobilitat geogràfica i reducció de salari del 35% 
simultàniament. 
La citació de la Direcció de Relacions Laborals de BMN per informar a la representació sindical, de 

l'acord d'externalització dels Serveis Generals de BMN aconseguit amb l'empresa Docout (participada 

d'un fons d'inversió americà) se liquida, inesperadament en el primer dia del període de consultes, 
amb un nou acord laboral entre l'empresa i UGT , SECP , SIC , ACCAG i SELG que, després d'un recés, 

signen la seva conformitat a les mateixes condicions del procés anterior amb ENERGUIA WEB . 

 

CCOO, forçats per la situació , torna a rebutjar un acord de externalitzacions que sense informació, 

sense negociació i sense unes condicions laborals acceptables (canvi d’empresa, mobilitat geogràfica i 

reducció del salari fins al 35%, tot junt en un sol paquet), quasi segur obligarà a els afectats a rebutjar 
la externalització i sol·licitar la baixa forçosa a BMN, tal com està succeint després de la primera fase 

d'externalitzacions . 

 

Com sospitàvem, per les seves agressives condicions, el primer acord d'externalitzacions (cartera, 

estranger, mitjans de pagament, oficis i embargaments, SAC, etc.) se saldarà amb unes 70 extincions 
de contracte, forçades per les noves condicions i sol, unes 10 persones de les 104 afectades, passaran 
a Energuia web. La resta, es queden a altres unitats i centres de BMN. Una nova fuga de coneixement 

difícilment recuperable, substituïda per una ingent contractació precària ja anticipada per les ofertes 

de feina a Internet . 

CCOO, davant els esdeveniments , va presentar el passat 8 d'abril demanda de conflicte col·lectiu a 
l'Audiència Nacional pel primer acord del 13 de març, assenyalat el seu judici per al proper 16 de juny. 

Tot i que la Direcció no ens ha facilitat cap documentació de Docout , la seva web ens informa que es 

tracta d'una multinacional de digitalització i custòdia de documents amb tres centres a Espanya: Getafe 

(Madrid) , Tarancon (Conca) i Sallent (Manresa -BCN) i un lema: " viatge al lloc on moren les seves 
hipoteques ". Tota una premonició. 

 
NO ESTÀS SOLA , NO ESTÀS SOL . 

PROTECCIÓ DE DADES:  
De conformitat amb la Llei Orgànica de 
Protecció de dades de caràcter personal, 
t’informem que les teves dades seran 
incorporades a un fitxer titularitat de CCOO 
integrat pels fitxers pertanyents a la 
confederació o unió regional corresponent 
segons el lloc on radiqui el teu lloc de feina, a 
la federació del sector al que pertanyi 
l’empresa en la que treballis, així com –en tot 
cas– a la C.S. CCOO. Al següent URL pots 
consultar els diferents ens que composen 
CCOO: http://www.ccoo.es fer clic sobre 
Conoce CCOO. La finalitat del tractament de 
les teves dades, per part de totes elles, la 
constitueix el manteniment de la teva relació 
com a afiliat/afiliada. Pots exercir els teus 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el 
seu cas, oposició, enviant una sol·licitud  per 
escrit acompanyada de la fotocòpia del teu 
DNI adreçada a C.S. CCOO Responsable de 
Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz, 
12 – 28010 Madrid. Hauràs d’indicar sempre la 
referència “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tens 
qualque dubte al respecte pots remetre un 
correu electrònic a lopd@ccoo.es o trucar al 
telèfon 917028077. 

Fitxa d’afiliació    Data .…………………..….. 
 

Nom i Cognoms ...................................................................................................................................................................................... 

 

DNI .…….....…….......................................    Telèfon ….......................................…........ Data naixement ............................................. 

 

Adreça........................................................................................................................................................................................................ 

 

Població ...............................................................................................................................  Codi postal .............................................. 

 

Empresa/centre de treball ........................................................................................................................................................................ 

Domiciliació bancaria:   

                            
         Iban                         Banc/Caixa                    Oficina           D     C                             Compte corrent/llibreta 

 

Correu electrònic ……………………………………....…...................................…............ Firma: 

 
(Porta-la als teus representants CCOO o l’envies directament a la Secció Sindical del teu territori)   


