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Amb el decurs d aquest any 2007 s han produït diversos acomiadaments disciplinaris de Delegats
d oficines amb o sense motiu, en alguns casos reconeixent la improcedència de l acomiadament i
en d altres sense cap tipus d indemnització.
Aquests acomiadaments han afectat tant a Delegats que portaven 7 anys a l Entitat, com a d altres
amb 23 y 34 anys a l Empresa. Això vol dir que l antic (o no tan antic) axioma de la Direcció que
deia que no es podia donar el mateix tractament als nous que als antics, a partir d ara ha canviat i el
nou discurs que hem d entendre és:
< no importen els anys dedicats a l Entitat, si volem t acomiadarem, amb o sense indemnització, i
al nostre criteri >.
Per això tot seguit detallarem tota una sèrie de casuístiques, que juntes o separades han donat lloc
als acomiadaments esmentats, perquè en prengueu nota i no ho feu, per més que pugui ser
comercial:
- Traspassos entre comptes de mateixa titularitat per cobrir descoberts, sense la firma prèvia del
client.
- Traspassos entre comptes de la mateixa titularitat per cobrir descoberts i amagar la seva veritable
data d antiguitat.
- Disposicions en efectiu de targetes de clients per fer abonament en compte del mateix client, sense
la seva firma.
- No feu cap ingrés en efectiu per cobrir petits descoberts ni de la vostre butxaca ni de cap altre
compte amb diferent titularitat.
- No feu ampliacions temporals del crèdit de targetes de clients de forma continuada.
Totes aquestes operatòries son més greus encara si es fan fora de l horari d atenció al públic i la
Direcció ho fa servir en contra nostre.
CONCLUSIÓ: No feu cap operació en la qual sigui necessària la presència del client fora de
l horari d atenció al públic.
- No deixeu descoberts ni excedits per sobre dels vostres poders (3.000 ó 6.000 euros).
- Respecteu les retencions de talons, encara que siguin xecs conformats.
- No entreu en cap roda de talons, per petita que sigui.
- No feu disposicions de Multicrèdits sense autorització prèvia del cap de zona.
- No feu operacions de crèdit en que la finalitat real no sigui la indicada a la proposta, i cal que el
client ho justifiqui documentalment.
- Si teniu negocis fora de la vostre activitat laboral, no canalitzeu MAI els moviments a través de
Caixa Penedès.
- No feu MAI al vostre compte, cap ingrés provinent de comptes de clients, ni a l inrevés tampoc.
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Totes les precaucions són poques, complim la Normativa Interna, encara que no sigui comercial, pel
nostre bé i el del nostre lloc de treball.

12 de juny del 2007

com. 38/07

PASSAT PEL NOSTRE BLOG DE LA NEGOCIACIÓ (http://www.comfiaahorro.internautas.net/)
I DEIXA'NS EL TEU COMENTARI
Afilia't a CC.OO.
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