persones

Recursos Humans,
al servei de les persones
A partir de la motivació
individual de cada persona,
la missió de Recursos
Humans és potenciar
les seves capacitats
professionals

Xavier Coll, director executiu
de Recursos Humans

Els empleats són l’actiu més valuós de
l’entitat i l’element estratègic per respondre
als reptes del mercat i per diferenciar-se de
la competència.
A ”la Caixa”, els empleats poden desenvolupar les habilitats professionals en un
entorn on es valora especialment el tracte
personalitzat amb els clients, el treball en
equip i la responsabilitat professional.
D’acord amb les necessitats de cada lloc de
treball i del pla comercial de cada oficina,
els empleats reben assessorament i suport
per ampliar els coneixements i desenvolupar les seves habilitats amb itineraris de
formació permanent.
L’Àrea de Recursos Humans coordina
diversos programes que, basats en els
principis d’innovació i millora contínua,
ofereixen als empleats l’oportunitat de des-

envolupar les seves capacitats professionals.
Un procés d’avaluació per competències
aporta els criteris necessaris per anar dibuixant les àrees de millora de cada professional, alhora que en facilita el disseny de la
trajectòria professional.
Com a conseqüència d’una política de descentralització i d’eficiència en els processos
operatius, només el 6% de la plantilla està
assignada als Serveis Centrals, i el segment
de Particulars n’absorbeix el 82%. L’altre
12% es distribueix entre les direccions
territorials i les delegacions generals, els
centres d’Empresa, els de Banca Privada,
Corporativa i Banca Internacional. La
presència de la dona, que ja ratlla el 48%,
és cada dia més rellevant a l’organització
i, a poc a poc, va assolint l’espai natural
directiu que li correspondria.

27.000 mutualistes
solidaris

L’Associació
del Personal

La Mútua de l’Associació del Personal
cobreix més de 5 milions d’euros en
prestacions a l’any

Benvolguda i benvolgut,

Més de 27.000 mutualistes i beneficiaris formen la gran
família de la Mútua de l’Associació del Personal, que fa
cinquanta anys que es dedica a la previsió. Gràcies a la seva
existència, milers d’empleats i els seus familiars han rebut
ajudes quan han patit un problema de salut o per orfenesa.
L’augment de mutualistes i l’eficiència de les cobertures
demostren que el sistema solidari organitzat d’ajuda mútua
funciona i, en alguns casos, les prestacions són un veritable
suport econòmic davant d’una contingència greu. Actualment, la Mútua cobreix 5 milions d’euros a l’any en prestacions: 130 prestacions de més de 10.000 euros i 500 de més
de 5.000 euros. L’eficiència del sistema també està garantida,
ja que la prima pagada pel mutualista es canalitza al 95% per
sufragar prestacions i solament el 5% es destina a gestió i
administració, una relació difícilment superable en el sector.
Més informació

Telèfon 93 418 81 70 o
web www.mutuaassociacio.com.

36 I EDICIÓ especial

Després de molts anys de brega a les comarques gironines
com a professional de ”la Caixa”, i vocacionalment en l’àmbit
de la cultura i l’acció social, amb la confiança i la il·lusió de
ser ben rebut, em permeto recomanar-te la nostra Associació del Personal, que t’ajudarà a fer camí amb múltiples
activitats.
Narcís Jordi Aragó, autor de Girona ara i sempre, ens explica
que “el gironí és un treballador honest i responsable, seriós
en el tracte mercantil, puntual, fidel a la paraula donada;
però si, a més, la capacitat de treball i honradesa s’alien
amb la sensibilitat, el gironí esdevé un creador notabilíssim,
tant en el terreny de l’art com en el de la ciència i en el de les
humanitats”.
M’acomiado amb una abraçada ben cordial i
la confiança que, ara i sempre, seràs fidel
al tarannà gironí que ens identifica.

Pere Reixach (preixach@uoc.edu)
va ser cap de Zona de ”la Caixa” a
diverses comarques gironines.

