
              
 

CONTINUA EL DESASTRE 
 

 

Amb totes les promeses i parafernàlies que va realitzar la direcció del centre abans de 

les vacances amb la teòrica planificació en què ens demanaven que entreguéssim els 
dies de vacances amb més de dos mesos d’antelació. No ha servit de res. 
 
Continuem avocats al forat fosc, aquests mesos d’estiu alguns companys han patit la 

poca capacitat i nul·la gestió per part de la Gerent del Centre.  
 
Han tornat les notificacions de denegacions per necessitats de serveis de vacances i 

dies estan dintre el 25% del coeficient de lliurança........, o és que la nostra senyora 
Gerent no s’assabentava ni ella mateixa del que estava explicant  en el seu dia, o la 
hipocresia voreja l’absurdesa, això és la gran assertivitat i talent que tenen els nostres 

directius envers la plantilla, ni tan sols ells mateixos han donat exemple amb el 25% de 
lliurança.  
 

Des d’aquí instem al director que posi ordre, que passi de les paraules als fets, ON 
ÉS LA GESTIÓ EFICIENT DE LA PLANTILLA que tant presumeix. 
 

La plantilla està portant una sobre carregà de feina durant tot el dia, degut a la manca 
d’efectius, quedant hipotecat el servei de nit per sota dels efectius recomanables per 
garantir la seguretat del centre.  

 
Posi’ns a la pell dels funcionaris, els agradaria a vostès que gaudint d’unes 
merescudes vacances amb la seva família i que de cop i volta,  l’envaïssin la seva vida 

personal amb una trucada dient-los que pleguin i vinguin a treballar per necessitats del 
servei quan tot ja estava beneit. Això és un sense sentit i vostès ho saben. Son les 
REBAIXES D’ESTIU. 

 
Només ens estem lliurant per la responsabilitat que tenim tots els companys entre 
nosaltres, tots els treballadors, fins que s’esgoti aquesta,  ens haurien d’agrair l’entrega 

i la professionalitat amb la qual treballem tots i no estar donant mastegots a cada 
moment sense saber, actuant sempre a preu fet.      
 

Demanem claredat, responsabilitat i criteri únic, no improvisació, no dualitat 
d’actuacions arbitràries. 
 

Sant Joan de Vilatorrada, 7 d’agost de 2015 


