
 
 
 
 

LES VACANCES 
 

 
S’acosten les tan esperades vacances. És en aquest període que la 
manca de recursos humans es fa, si més no, més palesa. 
 
Hom se les prepara amb un cert temps d’antelació -els que les fan i 
els que no les fan- . Tots ens les podem preparar: 
 

- L’horari és de 8.00 h a 15.00 h. Si el respectem, estarem més 
descansats per començar-les; els que ens quedem també ho 
estarem quan els companys i companyes facin vacances. 

 
- A les reunions estem convidats: les invitacions es poden 

refusar. A partir de les 15.00 h el temps és nostre i no hem de 
donar explicacions a ningú. Haurem de preguntar si hi ha 
piscolabis. 

 
- Pensem que, malgrat que tinguem molta feina, si ho 

solucionem fora de l’horari laboral els donem excusa per 
continuar aplicant la màxima “sí, sí, us queixeu molt però tot 
es fa”. La feina, si la deixes, no es queixa i a l’endemà sempre 
hi és. Companys, prioritzem. 

 
Aquest període és un bon moment per començar a conciliar la vida 
familiar i laboral utilitzant l’horari que ja tenim. Tots estarem més 
relaxats per afrontar les vacances, malgrat la mancança –que 
segur que encara notarem més– de recursos humans. 
 
Penseu que aquest any, gracies al Conveni signat per CCOO, 
disposeu també de 1 dia de lliure disposició. 
 
No ens cansarem de dir-vos que, quan us trobeu amb algun 
problema per fer les vostres bones merescudes vacances,ens ho 
comuniqueu a aquesta Secció Sindical. És el moment, doncs, de 
fer-ho. Si no ho fem, després la resposta que rebrem serà que “Les 
vacances sempre estan cobertes a les oficines on s’han de cobrir.” 

 

 
  

secció    sindical    caixa tarragona 



 
Tarragona, 20 de juny de 2008 

 
 
 
 
Butlleta d’afiliació a CCOO: 
nom i cognoms _________________________________ centre treball__________ 
pots enviar-la a : 
 
FRANCESC MAURI CASAS 500  CCOO   FERMIN PASCUAL FONTANILLO 223  BARCELONA -VILAMARÍ 
RAMON VICENS FONTANA 500  CCOO   MONTSERRAT PEIRO ROSELLO 188  LLEIDA - RONDA 
FRANCESC X. VELLIDO VALLS 500  CCOO   JOAN M. PLAZAS CIPRÉS 232  BARCELONA - GRACIA 
ISABEL ALVAREZ CALDERON 046 TORREDEMBARRA   ANNA PUGES PIGUILLEM 274  BARCELONA -  BALMES 
JOSEP P. AUDI SALVADO 132 XERTA   JOSÉ A. RODRIGUEZ GALVEZ 919  ZONA MADRID 
JOSEP DOÑATE FERRER 217 VILANOVA I LA GELTRÙ- F. MACIÀ VICENTE RUBIO HERRERO 265  GRANOLLERS 
JOAN J. HERMIDA JANEIRO 636 CENTRE HIPOTECARI BCN  RAMON SABATE ARQUE 032  LA FATARELLA 
AINOHA JORDI GUERRA  711 CRÉDITS   ISABEL SALVADÓ PADRENY 703 SERVEIS BANCARIS 
TOMAS MALLAFRE GISPERT 299 OPERACIONS  PEDRO L. VENTOSA PEREZ 351  BADALONA- JOAN VALERA 
JOSÉ  MARTIN FERNANDEZ 289 MÓSTOLES 
 

Visita la nostra web : www.comfia.net/caixatarragona/ 
correu electrònic: caixatarragona@comfia.ccoo.es i telèfons: 977235890/645796948   
Estar al dia@dia.net t’interessa. Si vols rebre las noticies del sector gratuïtament, 
subscriu-t’hi : http://www.comfia.info 


