
 
 
 
 

Els acomiadaments disciplinaris a 
Caixa Tarragona: “Amor a primera vista” 

 
Caixa Tarragona ha iniciat una campanya d’acomiadaments 
rigorosa i injustificada. 
 
Estem observant que lluny de valorar l’esforç dels treballadors per a 
intentar aconseguir els resultats assignats unilateralment per 
l’empresa i en la majoria dels casos inassumibles, com s’ha 
comprovat, des de Recursos Humans s’ha iniciat una campanya 
d’acomiadaments sumaríssims, duta a terme pels sinistres 
personatges de sempre, amb els mètodes que ja pensàvem que 
estaven oblidats i que són impropis del segle XXI. 
 
Si es tracta de realitzar un ajustament de la plantilla, aprofitant-
se de les males notícies econòmiques que apareixen contínuament 
als mitjans de comunicació, aquest no és el mètode. 
 
La pressió es decideix indiscriminadament contra qualsevol 
treballador que pensin que és mereixedor d’acomiadament i les 
causes poden ser de tot tipus. El procediment és simple: es tanca 
la víctima a un despatx i se li fa un repàs de tots els demèrits 
que han aconseguit trobar en la seva activitat quotidiana i, si no 
n’hi ha, es recorre a la simple fórmula “d’acomiadament 
improcedent:  45 dies per any treballat i al carrer”, element clau en 
la seva irrevocable decisió que no continuï treballant a la nostra 
entitat.  

 

 
  

secció    sindical    caixa tarragona 



Davant de qualsevol intent d’intenció d’acomiadament hem de 
recordar: 

� No assistir sol a la reunió. Tens dret a l’assistència d’un 
delegat sindical i l’has d’exigir.  

� S’ha de comunicar immediatament la condició d’afiliat a un 
sindicat i que siguin els delegats els qui exerceixin la teva 
representació.  

� No has d’acceptar la lògica de l’inevitable que ens venen, 
sempre hi ha solucions.  

� Els delegats de CCOO estem a la teva disposició per a 
assessorar-te i acompanyar-te a totes les reunions que siguin 
necessàries.  

NO ALS ACOMIADAMENTS IMPROCEDENTS 

 
Tarragona, 28 de maig de 2008 

 
 
 
 
 
 
Butlleta d’afiliació a CCOO: 
Nom i cognoms _________________________________ centre treball__________ 
pots enviar-la a : 
 
FRANCESC MAURI CASAS 500  CCOO   FERMIN PASCUAL FONTANILLO 223  BARCELONA -VILAMARÍ 
RAMON VICENS FONTANA 500  CCOO   MONTSERRAT PEIRO ROSELLO 188  LLEIDA - RONDA 
FRANCESC X. VELLIDO VALLS 500  CCOO   JOAN M. PLAZAS CIPRÉS 232  BARCELONA - GRACIA 
ISABEL ALVAREZ CALDERON 046 TORREDEMBARRA   ANNA PUGES PIGUILLEM 274  BARCELONA -  BALMES 
JOSEP P. AUDI SALVADO 132 XERTA   JOSÉ A. RODRIGUEZ GALVEZ 919  ZONA MADRID 
JOSEP DOÑATE FERRER 217 VILANOVA I LA GELTRÙ- F. MACIÀ VICENTE RUBIO HERRERO 265  GRANOLLERS 
JOAN J. HERMIDA JANEIRO 636 CENTRE HIPOTECARI BCN  RAMON SABATE ARQUE 032  LA FATARELLA 
AINOHA JORDI GUERRA  711 CRÉDITS   ISABEL SALVADÓ PADRENY 703 SERVEIS BANCARIS 
TOMAS MALLAFRE GISPERT 299 OPERACIONS  PEDRO L. VENTOSA PEREZ 351  BADALONA- JOAN VALERA 
JOSÉ  MARTIN FERNANDEZ 289 MÓSTOLES 
 

Visita la nostra web : www.comfia.net/caixatarragona/ 
correu electrònic: caixatarragona@comfia.ccoo.es i telèfons: 977235890/645796948   
Estar al dia@dia.net t’interessa. Si vols rebre las notícies del sector gratuïtament, 
subscriu-t’hi a http://www.comfia.info 


