
                                                                                                                 

 
 

 
Barcelona, 2 d’octubre de 2018 

 
 

 
Sr Jaume Estany, Gerent en funcions 
Sr Roger Abat, Director RRHH 
Sr Monica Calvo, Adjunta Direcció RRHH 
Sr Gabriel Nieto,  Cap Departament RRHH 
 
Benvolguts/da, 
 
El motiu del present escrit és fer palès el nostre malestar i la nostra disconformitat en 
els darrers moviments organitzatius portats a terme dins el departament de Planilles. 
 
En nombroses ocasions des de la secció sindical de CCOO hem incidit en la 
sobrecarrega de treball que recau sobre el personal d’aquest departament,  que en 
moltes ocasions realitzen funcions i tasques més pròpies dels comandaments que 
d’elles mateixes. Hem deixat constància en nombroses ocasions de la necessitat de 
augmentar el nombre de personal així com de delimitar quines son les tasques i 
funcions que els corresponen. 
 
Al llarg dels darrers temps, sempre des de la direcció se’ns havia fet saber que aquest 
era un Departament que es considerava “ essencial”, així va quedar clar en les darreres 
aturades de país on no es va permetre a cap treballador d’aquest departament poder 
exercir el seu dret a la vaga al·ludint la seva essencialitat. Ara tot d’una podem 
prescindir d’un lloc de treball, redistribuint les tasques amb la conseqüent augment de 
carrega de treball i el que podríem considerar com una amortització del lloc de treball. 
 
Deixar tant mateix constància de la incomoditat que ha comportat tant per el personal 
assistencial com pels gestors de plantilles la nova ubicació d’aquests. El fet que es 
trobin darrera un mostrador i no hi hagi un accés directa ha reduït la complicitat que hi 
havia entre ambdues parts, el que a la llarga perjudicarà la cobertura del servei. 
 
Es per això que els sol·licitem la immediata recuperació del lloc de treball que ha 
desaparegut dins el Departament de plantilles, així com una reunió del CI per tal de 
tractar aquest tema amb la direcció. 
 
Atentament, 
 
Representants de CCOO al SEM 
 
 
 
 



                                                                                                                 

 
 
 
 
 
  


