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REUNIÓ AMB EL FROB: ELS SINDICATS DEIXEM CLAR ELS NOSTRES POSICIONAMENTS 

A la reunió mantinguda ahir, dia 17, amb el Frob, van tractar-se els temes següents:  

Subhasta de l’entitat 

- En relació a les ofertes rebudes ens han informat que, malgrat no disposar ells de tota la informació, sembla 
que n’hi va haver únicament una i que el propietari  la va considerar insuficient. 

- Hem denunciat el greuge comparatiu que el nostre procés de venda ha tingut respecte al d’altres entitats 
del Frob que han estat adjudicades per 1€ i amb un EPA inclòs. 

- El Frob ha justificat la diferència dient que CX ha rebut ajudes directes pel valor de 12.000 M d’€  que no 
han rebut d’altres entitats venudes. 

Pla de Reestructuració 

- Hem expressat la nostra total disconformitat amb el Pla de Reestructuració tal i com està plantejat i aprovat 
per Brussel·les, pels motius següents:  

 És un pla amb un cost social brutal i innecessari, que ens debilita enormement com a entitat, 
comporta un replegament massa gran de negoci i de la xarxa i  pot conduir-nos a un important 
afebliment i inclús a la desaparició.  

 És un Pla que s’ha fet públic, amb dates i territoris on cal desaparèixer i, per tant, dóna molt 
d’avantatge als nostres competidors i dificulta enormement l’alternativa al tancament, és a dir, la 
venda de les oficines. 

 El Pla de Reestructuració, en els termes que s’ha publicat, no té sentit des del punt de vista de la 
correcta administració de recursos públics ja que els tancaments  i els acomiadaments comporten 
un enorme cost que caldrà assumir amb capital públic. 

 Cal aprofitar els terminis acordats per rendibilitzar els recursos públics invertits: aprofitar que som 
una entitat solvent i recapitalitzada com a plataforma des d’ on dotar de crèdit l’economia real. 

- El Frob ha dit que traslladaria el nostre punt de vista . També ha explicat que dues consultores (McKinsey i 
Nomura) estan treballant en el disseny del model de negoci de les entitats participades pel Frob per buscar 
sinèrgies als ingressos i a les despeses. Preveuen que durant el mes de maig tindran els primers resultats 
d’aquest estudi. 

Híbrids 

- El Frob ha compartit la nostra gran preocupació per aquest tema. Ha dit que estan treballant intensament 
per pal·liar l’impacte del decret i que estan a l’expectativa de la solució que  doni la Comissió parlamentària.  
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Reial decret 5/ 2102 sobre jubilacions anticipades 

- Hem manifestat la preocupació per l’impacte que aquest Reial decret té sobre l’ increment de cost per a la 
sortida d’empleats de més de 50 anys i com aquest tema dificulta la negociació a casa nostra i limita la 
sortida d’aquest col·lectiu.  

- També hem expressat els nostres dubtes legals sobre la constitució d’una Comissió interministerial que 
intervingui en la  negociació i  com es pot considerar una intromissió en la negociació Col·lectiva. 

- Sobre aquests dos assumptes el Frob ha dit que són temes que coneixen però dels quals no en tenen la 
competència.  

Per acabar hem volgut deixar clar que lluitarem per la viabilitat de tota l’empresa, per als nostres llocs de 
treball i que no ens mantindrem passius davant una reestructuració tan salvatge.  

 

 

 


