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■ L'actual conseller delegat de
BBVA, Carlos Torres Vila, reem-
plaçarà Francisco González en la
presidència executiva del grup
quan aquest cessi en el seu càrrec
el proper  de desembre de ,
segons va comunicar l'entitat a la
Comissió Nacional del Mercat de
Valors (CNMV).

Així ho va acordar per unani-
mitat el consell de BBVA en la seva
reunió celebrada aquest dime-
cres, a proposta de la comissió de
nomenaments, en considerar que
Torres és «la persona idònia per
donar continuïtat a l'estratègia de
transformació del grup».

Torres Vila es va incorporar al
grup BBVA el  com a respon-
sable d'estratègia i desenvolupa-
ment corporatiu, va assumir la di-
recció de l'àrea global de banca di-
gital al març de  i és conseller
delegat del banc des del .

L'actual president de BBVA,
Francisco González, deixarà la
presidència del banc previsible-
ment el  de desembre del 
i serà reemplaçat per Torres una
vegada s'hagin obtingut les auto-
ritzacions corresponents.

Quant a qui substituirà Torres
com a nou conseller delegat de
BBVA, l'entitat va comunicar que
serà al llarg del quart trimestre
d'aquest any quan el consell, la
comissió de nomenaments i el
mateix Torres abordin la seva se-
lecció.

González va destacar que «la
millor garantia de continuïtat» en
l'estratègia del banc és el treball en
els últims anys que ha realitzat To-
rres, qui per la seva banda va re-
marcar que, gràcies a la visió es-
tratègica de González fa més
d'una dècada «avui dia no hi ha
projecte empresarial més atractiu
que el de BBVA».

L'entitat va ressaltar que des del

nomenament de Torres com a
conseller delegat el procés de
transformació de BBVA «s'ha ac-
celerat notablement», tant de ma-
nera interna mitjançant una «im-
portant transformació cultural»,
com de manera externa, quant a
la proposta de valor i la relació
amb els clients.

"Gràcies a la tecnologia, podem
ajudar les persones i les empreses
a prendre millors decisions en-
torn dels diners. El nostre focus és
anticipar-nos a les necessitats
dels nostres clients, ja sigui a tra-
vés dels canals digitals o en les
nostres oficines», va destacar Car-
los Torres Vila durant la reunió del
consell.

"Una transició ordenada i ben
planificada és fonamental. El con-
sell treballa amb dedicació per
donar continuïtat al gran projecte
de transformació de BBVA», va as-
senyalar González.

Francisco González ja va anun-
ciar que no seguiria al capdavant
del banc després de complir els 
anys a l'octubre de  i que,
quan abandonés l'entitat, ho faria
«al », sense romandre al
banc amb cap càrrec oficial ni ho-
norífic, encara que llavors va as-
senyalar que, en el cas que se li
proposés ser president d'honor, li
agradaria, però és una decisió del
consell d'administració.

Carlos Torres Vila va néixer a
Salamanca el  i es va graduar
en Enginyeria elèctrica i Adminis-
tració d'empreses al Massachu-
setts Institute of Technology el
. Dos anys després va cursar
un Master of Science al MIT Sloan
School of Management i el 
es va llicenciar en Dret per la
UNED.

El  es va incorporar a BBVA
com a director d'estratègia i ex-
pansió corporativa i membre del
comitè de direcció. El  va pas-
sar a liderar la unitat de banca di-
gital fins que, al maig del , va
ser nomenat conseller delegat del
grup. Prèviament, va ser director
corporatiu d'estratègia des del
 i director financer des del
 a Endesa, i va treballar dotze
anys a McKinsey & Company des
del  com a soci.

Carlos Torres substituirà
Francisco González
a la presidència de BBVA
L'actual conseller delegat serà el màxim directiu el 31 de desembre El
consell creu que és la persona idònia per seguir la transformació del banc
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El banquer 
que va apostar
per un gran 
banc digital

 Francisco González ha
complert rigorosament el
'full de ruta' que va deixar
traçat per abordar la seva
successió al capdavant del
banc. Va dir que abandona-
ria la presidència quan
complís 75 anys i així ho
farà. Però la raó de fons de
la seva marxa no és pura-
ment biogràfica. González
marxa perquè entén que el
rumb de BBVA està perfec-
tament canalitzat i perquè
deixa el timó en les que ell
considera les millors mans,
les de Carlos Torres, un
home que ha entès perfec-
tament el seu llegat i la que
ha estat la seva obsessió en
els últims anys: fer de l'enti-
tat un gran banc digital.
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Francisco González.

 EL COL·LECTIU format pel Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Girona, el
Gremi de Promotors i Constructors
d’edificis de Girona i la Demarcació de
Girona del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya celebra 20 anys. Es va
crear el 1998 per reforçar la partici-
pació  en els aspectes econòmics, tèc-
nics i socials del sector.

La Taula de la
Construcció
fa 20 anys
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