
 
 
 
 
 
 

Dimecres, 5 de maig de 2021 

 
 
 
 
Benvolgut President,  
 
 
El dia 20 d'abril CaixaBank va anunciar la seva proposta d'un ERO absolutament abusiu. Van explicar també 
la seva pretensió que, entre les persones que s'acollissin a l’ERO, no més del 50% fossin majors de 50 anys. 
Excuses sobre l'edat o l'equilibri generacional que només busquen ocultar que el que preval és l'avarícia i 
que el cost d'acomiadar a persones majors de 50 anys és més elevat. A tot això es varen sumar les seves 
intencions de retallar els salaris de la plantilla per diverses vies. 
 
Tota aquesta negociació entre forces desiguals, es produeix en un marc legal que la fa extremadament 
desequilibrada perquè: a) no precisa, si no hi ha altre remei, l'acord amb els sindicats per a imposar-la, i 
b) el control que pot exercir la inspecció de treball va quedar seriosament afectat per la reforma laboral 
de 2012.  
 
Aquest ERO es vol justificar per raons productives i organitzatives. Deia Gandhi que “a la terra hi ha 
suficient per a cobrir les necessitats de tots, però no prou per a satisfer l'avarícia d'alguns”. Es diria que 
tal frase descriu molt bé el que es pretén que succeeixi a la nostra empresa. Com que una imatge val més 
que mil paraules, hem d'assenyalar que la necessitat d'incloure a desenes de persones a l’ERO té el seu 
origen en l’increment salarial del President (se li triplica el salari). Això, sense comptar les pujades de sou 
d'altres directius.  
 
En resum, l'avarícia d'uns pocs suposa l'acomiadament de 8.300 persones i la retallada de salaris per a la 
resta.  
 
A CaixaBank som més de 44.000 persones les amenaçades amb l'acomiadament i amb retallades sense 
precedents en les nostres condicions laborals.  
 
La Fundació “la Caixa” que vostè presideix és l'accionista majoritari de CaixaBank, i és per això que ens 
adrecem a vostè com a màxim representant de la Fundació, per la responsabilitat que té en aquest procés 
de reestructuració.  
 
CaixaBank sempre ha estat, és, i ha de continuar essent un banc diferent dels altres. Primerament perquè 
el seu propietari majoritari és una Fundació amb elevats valors de justícia social, i en segon lloc, perquè 
aquests mateixos valors van ser els que l'any 1904 van inspirar la fundació de la Caixa de Pensions per a 
la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, “la Caixa”, avui convertida en CaixaBank, per Francesc 
Moragas.  
 
No pot permetre la supremacia dels diners per sobre dels valors, com no ho permet la seva Fundació en 
tots els programes que posa en marxa cada any i que ajuden a milions de persones a tot el Món.  
 
 
 



 
 
 
 
 
Per tot el que s'ha dit anteriorment, els sol·licitem que votin en sentit contrari a les pujades salarials dels 
directius proposades en la pròxima Junta General d'Accionistes del dia 14 de maig i que s'involucrin 
activament per a frenar aquest procés salvatge i injustificat, ja que la Fundació, com a accionista principal, 
no és aliena a aquesta situació ni en pot ser còmplice.  
 
 
Rebi una salutació cordial,  
 

 
 

CCOO, SECB-ASIP, UGT, ACCAM, SATE-FORO, CGT, SESFI, UOB, FEC, SIB, ACB-BANKIA i LAB-ELA 
 

 

#TotsSomCaixaBank      #TotesSomCaixaBank 


