NO ALS DESPLAÇAMENTS UNIPERSONALS
Els companys no hem d’anar sols en els vehicles logotipats. Els moss@s hem de fer tots el
desplaçaments, serveis, trasllats amb dos agents per:
-perquè així ho recullen els procediments normalitzats de treball.
-perquè no hi ha servei ni desplaçament a tot el territori que calgui fer amb un sol
efectiu.
-perquè la nostra seguretat no es retalla per cap concepte polític o econòmic.
-perquè no té sentit perdre temps i quilòmetres per anar a cobrir un sota-mínims
quan aquest desplaçament es fa sota-mínims d’autoprotecció.
Ens consta que els caps de l’APEN han donat instruccions per evitar que es facin
desplaçaments unipersonals a no ser que siguin estrictament necessaris i en cap cas són
habituals.
Entenem que aquesta situació no pot ser la norma i no s’hauria de
donar el cas que es facin aquests tipus de desplaçaments llevat
d’una força major en la qual el que es vol preservar val més que el
risc que han d’assumir els moss@s.
Per tant recomanem, especialment a tots els agents destinats a
l’Àrea penitenciaria i als companys/es destinats a CP Dones i CP
Homes, que quan us trobeu davant una ordre de servei que
comporti desplaçament unipersonal recordeu als vostres caps les
mínimes normes de seguretat.
En el cas de què ho hagueu de fer unipersonalment us aconsellem
que feu nota informativa i que us poseu-vos en contacte amb el
sindiCAT (per telèfon, per e-mail o via delegats territorials) per tal
de tenir constància d’aquestes irregularitats i transmetre-les a
l’APEN.
D’aquesta manera insistirem als Caps de l’APEN i als comandaments dels Centres
Penitenciaris que explicitin en les ordres de servei la impossibilitat de desplaçaments amb
menys de dos agents.
Salut!
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