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Calendari laboral del personal subaltern 
de Casals de Gent Gran 

 
 
Davant les trucades que estan arribant al sindicat sobre el fet que el Departament us 
esta telefonant per tal que digueu quan recuperareu les hores de dèficit que molts de 
vosaltres teniu ja que al fer els calendaris, molts de vosaltres no arribeu a les 1633 
hores, us informem del següent: 
 
L’acord de calendaris que es va signar quan pertanyíem al Departament de 
Governació diu: En el cas que manquin hores en el còmput anual com a 
conseqüència de l’horari laboral anteriorment establert, s’ajustarà el defecte 
del còmput anual amb hores de formació que s’hagin de fer fora de l’horari 
laboral, si no és el cas, l’Àrea de Gestió Administrativa determinarà durant 
l’últim trimestre de l’any les dates i l’horari amb el qual el treballador/a haurà 
de retornar el romanent de dèficit de còmput anual. Es comunicarà al 
treballador/a amb 5 dies hàbils d’antelació la realització d’aquest romanent. 
 
Molts i moltes de vosaltres esteu dient que heu demanat un curs durant l’any i que 
us ha estat denegat, si és així no és culpa del treballador/a que no haguí pogut fer 
formació i a més ara se’ls hi faci recuperar. 
 
Tothom que hagi demanat un curs i li hagi estat denegat, si pot ho ha de justificar 
mitjançant còpia de la petició del curs i la seva denegació. 
 
Informar-vos que el Comitè Intercentres hem demanat una reunió urgent per tractar 
aquest tema amb el Departament. 
 
Us mantindrem informats. 
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