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Ja fa un temps que varem començar un nou any, i el banc continua
amb el seu procés de transformació. La potestat de l’organització
del negoci és de l’empresa, però igual que té atorgat aquest dret,
els treballadors i treballadores tenim els nostres, i han de ser
respectats.
Per alguns companys i companyes és difícil compartir els missatges
de superació i d’afrontar nous reptes amb il.lusió quan prèviament
s’han sentit injustament avaluats.
I mes encara quan, tal i com va passar ara fa un any, com a
conseqüència, o no, d’aquest primer procés, BBVA torna a iniciar una cacera de bruixes “convidant"
a la sortida del banc a company@s que desenvolupen la tasca diària amb alta professionalitat.
Ja són uns quants els que durant els darrers dies han rebut la trucada per comparèixer a T&C de la
corresponent territorial, i que un cop allà i amb la presència del seu CBC els hi comuniquen que no
compten amb ells per a continuar treballant a BBVA. En definitiva, com l’any passat.
Durant la reunió en qüestió no se'ls hi permet rebatre cap dels arguments que exposa com a pretext
l’empleat de T&C, i han d’aguantar estoicament com es posa en dubte la seva professionalitat, amb
total indefensió i amb la connivència del seu responsable proper, que assenteix amb el seu silenci.
Per tal d’igualar les forces, recomanem que acudeixis acompanyat d’ un delegat o delegada sindical
de la teva confiança. Mirarem així si els valors que promulga el banc es reflecteix en el tracte als seus
treballadors i treballadores. O si per contra algun empleat o empleada de T&C, amb les seves formes,
serà qui no “té el perfil que el banc vol”, o al menys, així promulga.
Hem de ser ferms en la defensa dels nostres drets a l’hora de valorar
ofertes de NATURALESA VOLUNTÀRIA, no cedir davant de pressions, i
menys encara si aquestes vulneren drets fonamentals com pot ser el
dret a un tracte digne i respectuós.
Els drets són drets. No es negocien. Es respecten o es lluita per la seva
defensa. No hi ha un altre camí.
Els delegats i delegades de la CGT estem a la vostra disposició per
acompanyar‐vos en qualsevol procés, assessorar en allò que necessiteu
i defensar qualsevol dret que es pugui veure vulnerat.
Salut.
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