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La empresa ha perdut una manera  obvia de compensar l’esforç  que tothom ha fet en aquest procés d’ integració, 
que ha estat  força caòtic des de el D-30, fins ara. I  ho a fet de la pitjor manera possible, canviant les regles del  
joc  sense avisar,  deixant palpable allò  evident: Que aquest procés de incentivació de objectiu en te poc. 
,....una verdadera llàstima  que després de l’esforç fet per tota la plantilla de la Territorial, el reconeixement ha 
estat un cop de porta als nassos.   

Situacions  veritablement esperpèntiques..........gent “destacada” sense  cap recompensa,  puntuacions de 
discrecional  infinitesimals, per evitar arribar als consagrats 100 punts,  explicacions incomprensibles,  alguns 
“jo no he sigut”... un Febrer  que quedarà gravat en els nostres records. Això si , l’endemà,  els de sempre  , ens 
demanen afrontar el Març amb renovades il·lusions  a  demanar-nos la  nostra sang i la nostra vida( en hores). 
Segurament que ells si han vist recompensada la seva tasca i per això perseveren.. i sort que tenim un conveni 
que evita majors disbarats....per cert,  a veure si prenem nota, i actuem en conseqüència i quant toqui  negociar 
conveni  deixem de pensar que no va amb nosaltres.  

Però no per ser  el major desastre global , és l’únic a tenir en compte.  Encara tenim una part important de 
plantilla que està adscrita a un ERE, que és ,si més no,  força “opac” i surrealista... en moltes oficines on ha 
marxat gent ( volutariament? , o de manera forçosa) hi ha personal eventual. En general  hi ha més eventuals que 
en el mes cru dels estius . Destins forçosos  per cobrir places de difícil cobertura, i ves per on  al final resulta que 
no, que el destí final és un altre, pel que no hi ha oferta...per sort el destí final en aquestos casos  ha estat menys 
llunyà ( poc menys llunyà)  que l’original. Però la qüestió no es aquesta,  és el fet de gestió absolutament 
unilateral per la part empresarial, i la sensació de haver estat una mesura totalment arbitrària i evitable...un cop 
de puny a la taula, per deixar clar qui mana.  

Recol-locacions de plantilla, perfilacions gens clarificades, assignacions  a certes funcions  sense saber molt bé 
quines eren aquestes , canvis funcionals amb formació nul·la, incompliment de contractes a  l’hora de pagar 
complements, comissions que no toquen en préstecs, preguntes, consultes, incidències.............sense 
resposta.......  

Estem convençuts, volem estar convençuts que són problemes administratius,retards operatius ....que per part 
dels responsables s’hi fa el  que es pot...Però és evident que això no funciona...el model  organitzatiu  establert a 
RRHH, és marcadament insuficient per   donar el servei que com a clients  interns ens mereixem..i no  ens 
enganyem  no és un tema puntual, al menys no fins  d’aquí força temps. Cal buscar solucions  i que l’ empleat es 
pugui sentir  respectat  com   treballador i com a persona... 

 .Perdoneu ,però algú ho havia de  dir. 
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