Intersindical Alternativa de Catalunya
Via Laietana, 57, 4t. 3a.
08003 BARCELONA
www.catac.info

Secció Sindical
CP Lledoners
e-mail cataclledoners@gmail.com

Tel 93 3173151
Fax 93 3173202
e-mail penitenciari@catac.cat
e-mail sindicat@catac.cat

REUNIONS D’ÀREA
Aquest mes de novembre, s’estan convocant reunions d’àrea, amb l’objectiu de reflexionar i
treballar en comú els diferents professionals que conformen una mateixa àrea. La intenció és
que aquestes reunions tinguin un caràcter semestral. Fins aquí tot bé.
El problema ve quan les convoquen de 10 a 12:30h, quan ens diuen que són d’obligada
assistència al·legant necessitats del servei, quan als companys i companyes del torn de tarda
no els hi compensen les hores fora del seu servei habitual,...i sobre tot quan, degut a un error
humà (que tots en tenim!!!) la primera de les reunions: la de l’àrea generalista, es convoca en
data 31 d’octubre pel 12 de novembre i, no és fins les 17:33 hores del 11 de novembre que
ens avisen que serà finalment el dia 13 novembre. Aquest fet no hagués estat un problema si,
per exemple: s’hagués convocat al personal per més endavant o bé, si no s’hagués demanat
a les persones que canviessin les seves organitzacions personals i familiars d’un dia per
l’altre. S’ha de dir però, que en aquesta primera reunió, quan els companys i companyes van
manifestar el seu malestar per com s’havia gestionat la convocatòria de la reunió, el Sots
director de Tractament es va disculpar per la part que amb ell li pertocava.
Des de la secció sindical de CP Lledoners hem recollit les diferents opinions, dels companys i
companyes, i estem treballant per a que es compensin les hores realitzades fora de servei i
per a que les reunions es realitzin en un horari més conciliador pels dos torns centrals (mati i
tarda). A més a més, hem demanat director del centre una reunió per proposar-li la següent
opció: que les reunions d’àrea es convoquin, per exemple, de 13 a 15:30h, així cap dels dos
torns hauria de canviar significativament el seu horari, a la vegada que les hores a compensar
serien mínimes.
Us tindrem informats de com evoluciona aquesta i altres qüestions
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