
Confederación General del Trabajo (CGT) -- Sección Sindical Estatal del BBVA 
 Av. Marqués de Corbera, 33 – Código Valija BBVA 01169 MADRID - ℡ (91) 356.28.46 / 356.61.33     cgtbbva.estatal@cgtbbva.net 

BBVA-CX 
EL MÉS IMPORTANT: GARANTIR 

L’OCUPACIÓ 
 
 
 

BBVA ha notificat que pretén tancar 400 ofi-
cines de Catalunya Caixa i prescindir de 2.000 per-
sones d'aquesta procedència. Això representa el 
55% de les oficines de la seva Xarxa i el 44% de la 
plantilla. 

La representació sindical ha manifestat la 
seva sorpresa, ja que aquesta  xifra és superior fins i 
tot al que s’havia plantejat des de Brussel·les. 

Des de CGT, que som el segon Sindicat en 
vots a BBVA, contemplem la reestructuració de CX 
com un repte dur i difícil, si efectivament, els Sin-
dicats estem per prioritzar LA DEFENSA DE L'OCU-
PACIÓ. 

Per això, des de CGT en BBVA volem tras-
lladar al conjunt de la plantilla que hem de seguir el 
procés de reestructuració en la plantilla CX, com 
si ja fossin part de la plantilla BBVA. Tot el que es 
faci a la plantilla CX, enfortirà o afeblirà la nostra 
situació personal i col·lectiva en el nou BBVA. 

CGT no hem anat a les eleccions de CX, pe-
rò, acabem de legalitzar la nostra Secció Sindical 
CGT a CX amb persones afiliades per exercir el seu 
dret a participar d'aquest procés. 

A la segona pàgina d'aquest comunicat teniu un 
resum de l'evolució de CX des de la unió de Cai-
xa Catalunya, Caixa Manresa i Caixa Tarragona.  
Us recomanem que feu una lectura acurada del 
mateix. 
 No pot ser que els Directius que 
s’encarreguen de l'operació ens parlin de les seves 
excel·lències econòmiques i els Directius que han de 
negociar la reestructuració la qualifiquin d'inviable SI 
NO SACRIFIQUEN LLOCS DE TREBALL. Aquest 
missatge de la cúpula de RR.HH. de BBVA era 
d’esperar, com a estratègia negociadora. 

Si prioritzem l'ocupació, cal deixar-ho 
clar ja mateix. No hi ha lloc per  cap mesura de 
reestructuració “no voluntària”, doncs, sens dubte, 
afebliria totes les condicions laborals pervivents, per 
negociar a posteriori l'Homologació de Condicions 
socials per CX. Tot forma part del mateix pressupost 
i no han de ser assolides com a partides indepen-
dents. 

A ningú se li escapa que qualsevol oferta de 
Prejubilació per CX, afebleix les existents a BBVA,  

 
com ja va passar amb la integració de UNNIM. A 
ningú se li hauria d'escapar que el col·lectiu que a 
BBVA treu el cap a la primera edat  possible  de 
prejubilació, té  condicions socials bastant pitjors que 
fins ara (reducció oferta i ingrés posterior a 
Març/1980). 

La preocupació  prioritària  de CGT, tant a 
BBVA com a CX, és la fermesa de la posició sin-
dical. No cal pensar gaire per adonar-se que és 
fonamental que tots els Sindicats prioritzem construir 
una posició unitària davant l'única Direcció  que te-
nim enfront. A CGT ens resulta indistint que la inicia-
tiva sigui del Sindicat més representatiu de BBVA 
(CCOO) o el de CX (SEC). El determinant és que 
assumim que abans de noves “Mesas” amb la Direc-
ció, ens asseguem a la mateixa Taula tots els Sindi-
cats. 

Estem “condemnats” a condicionar-nos en el 
nostre treball, perquè tots som ja, de facto, part dels 
debats en la cúpula BBVA.  
 Molt ens temem que només la fortalesa sin-
dical, que és quelcom més que la suma de sigles,  
pugui evitar que, de debò, PRIMER no hagi sortides 
no voluntàries. SEGON la reestructuració no suposi 
dures alteracions de condicions de vida i TERCER la 
translació de categories a funcions de BBVA no sigui 
un cop encobert al Salari. 

CGT, tant de BBVA com de CX, hem plan-
tejat formalment a la Direcció  el nostre desig i 
dret a participar a les Negociacions que oficial-
ment es convoquin. CGT estem  proposant a la 
resta de Sindicats, la necessitat d'una Taula Sin-
dical unitària. 

No t'oblidis del resum de la segona pàgina 
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Caixa Catalunya + Caixa Tarragona + Caixa 
Manresa = Catalunya Caixa (01/07/2010) 
Plantilla : 8.144 persones. 
El 07/06/2010 el Ministeri de Treball autoritza 
el Primer ERO per fer "viable" la nova entitat 
amb l'extinció d'1.300 contractes de tre-
ball. Neix Catalunya Caixa amb 6.844 treba-
lladors.  
31/08/2013: Rep 12.000 milions d'euros de 
rescat públic autoritzat per Brussel·les que 
“imposa” la reducció de 2.227 llocs de treball 
i 448 sucursals a tancar. El 08/10/2013 s'a-
prova el Segon ERO que “aconsegueix” que 
la reducció es quedi en 2.153 extincions de 
contracte. La supervivent CX es queda en 
4.691 empleats.  
Al juliol de 2014 BBVA anuncia la compra 
de CX que compta amb 715 oficines a Cata-
lunya + 55 en la resta de l'Estat i 4.500 per-
sones en plantilla. BBVA paga per l'operació 
1.165 MM € i es fa amb 1,5 milions de cli-
ents, duplicant la seva quota de mercat a 
Catalunya i convertint-se en líder per dipòsits 
a Espanya. Els Directius BBVA que anunci-
en aquesta operació com molt positiva valo-
ren que generarà 1.200 MM de € en sinèr-
gies i al 2018 aportarà 300 MM de €  de  
Benefici al Grup. 
BBVA acaba d'anunciar la reestructuració 
de CX: reducció de 2.000 persones (44% 
de la seva plantilla) i tancament de 400 
oficines (el 55% de la seva xarxa). 

 Es van equivocar els Gestors de les 3 
Caixes en considerar que la seva Fu-
sió   era la solució (Incentivació a dojo 
per ells, pel seu "valor afegit").  

 Es va equivocar el Ministeri de Treball 
en demanar el sacrifici d'1.300 llocs 
com l'única garantia de viabilitat (In-
centivació a dojo pels Gestors  de la 
nova CX). 

 
 
 

 Es van equivocar els Sindicats que 
van veure en el "sacrifici" l'única solu-
ció possible.   

 Es va equivocar Brussel·les,  en pre-
sentar un pla de xoc per acceptar l'a-
juda pública de 12.000 MM € com a 
rescat (a sobre  accepten que no 
computi en el dèficit de l'Estat).  

El Pla de Brussel·les es va executar en  ERO 
E (salvant-hi 74 llocs i unes quantes ofici-
nes), però es van equivocar tots pensant que 
aquest ERO sí que era la solució definitiva, el 
sacrifici a pagar. Perquè BBVA demana un 
nou sacrifici de 2000 persones més, aquesta 
vegada, diran que sí és la definitiva. 
Eliminar ocupació proporciona un estalvi de 
costos immediat, però massa vegades no és 
la solució a la falta de productivitat d'una em-
presa. Una empresa presenta multitud d'ine-
ficiències quan té els resultats econòmics de 
CX (334 MM € de pèrdues en 2013). Actuar 
sobre l'ocupació és el fàcil per als Direc-
tius que cobren el seu "valor afegit" per 
això. No obstant això,  CX continua amb 1,5 
MM de clients i aportarà a BBVA un +14% en 
Crèdits, un +23 en Dipòsits i un +18% en 
clients.  
• Ens sobren en BBVA els Directius de CX, 
perquè han demostrat la seva ineficàcia.  
• Ens sobren els escalafons decisoris, per 
motiu similar.  
Però no ens sobra ningú per treballar, 
perquè BBVA duplica quota de mercat a Ca-
talunya i perquè en BBVA manca molta plan-
tilla.  
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HISTÒRIA D'UNA FUSIÓ (i els seus 2 Ero’s) 


