
Companyes i companys, moltes us heu programat vacances, així que 
aquest missatge potser arribi a alguns d'aqui a una o dues setmanes. Això 
també és provable que li passi a la nova persona del Punt Òmnia, que per 
la informació que ha donat als usuaris començarà fent més vacances que 
dies de feina.
No ho havia vist mai enlloc això de, a més a més d'escaquejar-se 7 de les 
37 hores de jornada laboral, amb només 4 o 5 dies al lloc de treball ja es 
comencin vacances i per un període més llarg encara. Amb mi el Punt 
Òmnia funcionava 37 hores a la setmana, i no vaig agafar ni demanar 
vacances fins passats més de 4 mesos.
Adjunto foto.
Aprofito el comunicat per a fer eco d'un dels comentaris que se m'han fet 
sobre la difussió del dinar d'empresa d'ahir dijous: algú no va fer possible 
una bona difussió de la primera convocatòria a dinar amb els patrons, i 
així hi hagué gent que no s'hi va apuntar per desconeixença.
D'altra banda, el dinar al qual ens vam apuntar gent de molts sectors era 
convocat pels serveis econòmics, i el preu del dinar era tot un capital (35 
euros). També aquesta confusió va fer que trobéssim a faltar els sectors 
més humils, com la neteja o la brigada.
Cal prendre nota per l'any que ve.
Finalment comento que avui he pretès assistir a l'acte d'empresa amb 
treballadors que es feia a l'Ajuntament, per tal de compartir al brindis i 
felicitació de nadal amb tota la corporació. Anava sense res, igual com al 
dinar, sense intenció de repartir propaganda ni obrir conversa sobre el 
tema.
Tan bon punt he entrat a la sala d'actes on hi havia tothom dempeus 
bevent i picant, el president(*) de l'ajuntament ha vingut directe a mi per a 
parlar apart i dir-me que, no considerant-me treballador de l'ajuntament, 
aquell no era el meu lloc. Jo li he respost un "Vale", i he sortit al carrer; 
aleshores si que he esperat la sortida de tothom per a entregar la quartilla 
de propaganda sindical.

(*) L'alcalde és qui presideix un ajuntament, i pels poders governatius que 
té quasi presideix el municipi.

Salut i feina per a tothom.
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