secció sindical caixa tarragona

NOMÉS ELS QUEDA LA POR
Ja no tenen cap mena de credibilitat, ni són a temps de recuperar-la.
Se’ls ha acabat per sempre, ja no ens convenceran, ells ho saben i
nosaltres també. Després de tots els errors que han comes en la gestió
dels recursos humans ja no ho poden arreglar.
Ja dèiem a la circular de final de l’any passat que el 2008 seria un any
difícil, que ens calia concòrdia –anar tots a una– i fèiem vots perquè
això fos així. No érem gaire optimistes, però no podíem imaginar que la
Direcció adoptaria postures tan radicals.
Dos acomiadaments improcedents, la implantació del sistema d’incentius
de forma totalment autoritària sense ni tan sols escoltar el Comitè
Intercentres, la modificació de les condicions de treball de serveis
centrals sense voler negociar-la amb la representació dels treballadors
(ni a instàncies de la Inspecció de Treball). Què estan buscant? Pensen
continuar per aquest camí? Companys i companyes, des de CCOO,
conjuntament amb el Comitè Intercentres, estem preparats per

respondre adequadament i en la mesura justa a les
provocacions de la Direcció, sense caure en el parany del
radicalisme, que sembla que volen provocar, potser per tapar
errors inconfessables en la gestió?
Ja només els queda intentar atemorir-nos, no els ho permetrem. Si no els
tenim por i anem tots units no ens doblegaran.

Tarragona, 26 de febrer de 2008

nom i cognoms _________________________________ centre treball__________
pots enviar-la a :

Butlleta d’afiliació a CCOO:

FRANCESC MAURI CASAS
RAMON VICENS FONTANA
FRANCESC X. VELLIDO VALLS
ISABEL ALVAREZ CALDERON
JOSEP P. AUDI SALVADO
JOSEP DOÑATE FERRER
JOAN J. HERMIDA JANEIRO
AINOHA JORDI GUERRA
TOMAS MALLAFRE GISPERT
JOSÉ MARTIN FERNANDEZ

500 CCOO
500 CCOO
500 CCOO
046 TORREDEMBARRA
132 XERTA
636 CENTRE HIPOTECARI BCN
281 CASTELLAR DEL VALLÈS
711 CRÉDITS
299 OPERACIONS
289 MÓSTOLES

FERMIN PASCUAL FONTANILLO
MONTSERRAT PEIRO ROSELLO
JOAN M. PLAZAS CIPRÉS
ANNA PUGES PIGUILLEM
JOSÉ A. RODRIGUEZ GALVEZ
VICENTE RUBIO HERRERO
RAMON SABATE ARQUE
ISABEL SALVADÓ PADRENY
PEDRO L. VENTOSA PEREZ

218 HOSPITALET - PRIMAVERA
188 LLEIDA - RONDA
232 BARCELONA - GRACIA
274 BARCELONA - BALMES
919 ZONA MADRID
265 GRANOLLERS
032 LA FATARELLA
703 SERVEIS BANCARIS
233 BARCELONA - FERRAN

Visita la nostra web : www.comfia.net/caixatarragona/
correu electrònic: caixatarragona@comfia.ccoo.es i telèfons: 977235890/645796948

