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Reunió per tractar el còmput horari anual 
del personal de Casals de Gent Gran 

 

 
Com ja us vam informar l’altre dia el Comitè Intercentres va demanar una reunió al 
Departament per tal de tractar el tema del còmput d’hores dels calendaris laborals 
dels porters, subalterns, etc, dels casals. 
 
Ja ens han convocat i tindrem aquesta reunió el dia 20 d’octubre a les 11 hores. 
 
Fins a les hores fora bo que tothom tingués clar el que diu l’Acord de Calendaris, i no 
precipitar-se a l’hora de demanar als treballadors que s’ho facin entre ells per 
recuperar les hores ja que això no és el que diu l’Acord. 
 
El que diu l’Acord, com ja us vam informar en la nota anterior, és que serà el 
Departament qui haurà de notificar als/les treballadors/es com han de fer aquestes 
hores. 
 
Des de CCOO, estem segurs/es que hi ha persones que a l’hora de informar van 
amb tota la seva bona fe, no ho dubtem pas! Però fora bo que abans de donar les 
informacions i confondre al personal es miressin primer el que diuen els acords 
signats, que per alguna cosa es signen.  
  
Per tant i per no caure ningú en aquestes preses, ni tampoc en informacions 
diferents, des de CCOO us proposem que espereu a la finalització de la reunió del 
dia 20 per començar un retorn d’hores de calendari laboral. 
  
Per suposat us mantindrem informats/des de la reunió del dia 20 i de qualsevol 
dubte que pugueu tenir abans o desprès d’aquesta. 
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