
 

 
NO A ACOMIADAMENTS CAMUFLATS A BBVA 

NO A UNA RELACIÓ LABORAL ABUSIVA I SENSE DRETS 

 

La direcció de BBVA el mes de novembre ha continuat amb nous ajustos de plantilla, ara a SSCC de 
Madrid amb la baixa fulminant de 25 treballadors de l'Àrea de Corporate and Investment Bank 
(CIB), i ho ha fet de manera totalment irregular. 

D'una banda no s'ha informat a la representació laboral d'aquesta reestructuració, la qual cosa és 
obligada segons la normativa actual (Estatut dels Treballadors). 

D'altra banda, pel que ens ha arribat, molts d'aquests treballadors s'han trobat acorralats, amb 
una proposta sobre la taula (d'acomiadament disciplinari, baixa voluntària o prejubilació "a la 
baixa"), a decidir de manera immediata i sense l’opció de presentar cap al·legació o buscar 
assessoria legal i sindical (segons la informació de què disposem, només una trucada ràpida a la 
família). 

Recordem a tots els treballadors que els acomiadaments disciplinaris tenen un procediment legal 
establert (cal l'obertura d'expedient, poder donar-li resposta, notificació al sindicat si el/la 
treballadora està afiliada, ...) i que sempre haurien de respondre a un incompliment de les 
obligacions del treballador. No és acceptable que una empresa amb beneficis com BBVA acomiadi 
sense to ni so, al·legant un suposat "Pla d'Eficiència" que afecta un departament, sense donar 
alternatives de recol·locació. 

D'altra banda, davant d'un altre tipus de propostes com prejubilacions, el treballador/a sempre ha 
de tenir dret a un temps per estudiar-la i assessorar-se correctament, i també a rebutjar-la si no li 
interessés. 

Davant situacions així, la negativa per principi és la resposta immediata més procedent, i a 
continuació manifestar el teu dret a rebre assessoria sindical. 

Els sindicats signants d'aquest document rebutgem de manera contundent aquestes pràctiques 
i així ho hem fet saber a l'empresa, a la qual hem dirigit un document demanant explicacions. 

Rebutgem així mateix la nova política de relació laboral que sembla que vol implantar la direcció 
BBVA, una política a l’estil "yankee" amb acomiadaments exprés, sense drets davant d'una 
empresa que exerceix un poder unilateral abusiu. Una retorn al segle XIX, per no dir a l'Edat 
Mitjana. 

Creiem que la resposta més eficaç davant d'aquestes polítiques neofeudals està en l'organització i 
la defensa col·lectiva dels nostres drets com a treballadors i treballadores. 
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