
 

 
 
 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tels. 934812849 - 934812834 

genepresons@ccoo.cat 
www.ccoo.cat/fsc/presons 

 

Secció Sindical CP Quatre Camins  

cpqcamins@ccoo.cat 

 @ccoocpqcamins 

 

 
REUNIÓ AMB DIRECCIÓ CPQC 

12 NOVEMBRE 2014 
 
Companyes, companys, 
 
Aquesta nota us pot semblar un DEJÀ-VU, perquè es tracta d’una reunió CCOO i UGT amb la direcció del 
centre, per tractar temes recurrents, alguns des de fa anys. 
 
Estan presents a la reunió el Gerent, la Secretaria Tècnica Jurídica, el Sotsdirector de tractament i la cap 
de l’oficina de RRHH. El Director no ha pogut assistir. Fem 4 reunions a l’any i ens costa la vida posar un 
dia, quan el posem, li surt una reunió... Aquí la mostra de l’interès i la importància que tenim els 
treballadors i treballadores per a la nostra direcció. 
 
Comencem amb la presentació oficial de la Secretària Tècnica Jurídica que va venir a l’agost. Passen a 
recordar la situació econòmica tan precària en la que ens trobem. Ens donen xifres sobre la disminució del 
fons de maniobra, tot i això el Gerent es compromet a fer tot el possible amb aquesta dotació. 
Respecte al manteniment i la situació del contracte multitècnic . L’empresa externa (ATRIAN) 
encarregada del manteniment encara no està treballant al 100%, la posada en marxa no és fàcil, segons la 
direcció. 
 

El tema més important s’ha tractat al final, però el posem el primer per la seva importància precisament 
és GESTIÓ DEL PERSONAL. 
 

- CCOO preguntem sobre la situació de la plantilla, la manca de persona l és evident i volem saber 
quantes vacants hi ha i quants substituts etc. El gerent diu que ell demana personal cada dia, però 
que venen amb comptagotes... Sol·licitem que els interins que vinguin a les guàrdies 
s’incorporin al quadrant  per tal de que tant ells com la resta podem gaudir dels nostres dies en la 
rati que ens pertany, però la direcció diu que no , que no es pot fer, perquè si no es queden els 
serveis descoberts, els diem que si ho han de denegar per raons de servei justificat ho facin i així 
potser la DG veu que veritablement falta personal... però diuen que no ho faran. Per tant, una 
vegada més sortim perjudicats. 

- Anuncien reestructuració de les guàrdies  incorporant a tots els departament en una guàrdia, és 
a dir anirien junts DERT, MSOB, DAE, i els mòduls, d’aquesta manera aconsegueixen que baixi la 
rati i ens anem un menys de lliurança. Tant CCOO com UGT manifestem la nostra oposició  a 
això si ha de perjudicar a la plantilla, no només en el sentit de la lliurança, sinó també en quant al 
servei, ja que hi ha departaments que són especialitzats i no tothom els coneix ni hi ha treballat. 
Volem que ens informin i discutir aquest tema ja que estem completament en contra . 

- Anuncien reestructuració oficines , per solucionar el tema de mancança de personal tant a 
l’oficina de RRHH com a l’UGP, CCOO reitera el problema que significa aquesta manca de personal 
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a l’oficina de règim, ja que els nostres companys allà tenen una responsabilitat jurídica, estan 
tractant temes molt delicats i estan saturats. 

- Horari oficina RRHH , ens informen que aquest és un fet puntual degut a la sobrecàrrega de feina 
de l’oficina que conta amb un treballador menys. Que quan facin la reestructuració el trauran, 
esperen que sigui per 1 de desembre. CCOO insistim en que aquest horari és del tot impossible per 
al personal, sobretot d’interior, ja que coincideix amb els menjadors i baixades d’interns, demanem 
que si hi ha un cas així pensin una mica en el personal. 

- D’altra banda proposem que es puguin entregar les instàncies de manera telemàtica per evitar 
perdre el temps tant uns com altres, diuen que ho miraran. 

- Sobre els dies per hospitalització o malaltia greu, ens indiquen que ho fan seguint resolucions de 
la DG i que insten als funcionaris a recórrer per escrit si creuen que tenen dret. Nosaltres us insistim 
en la necessitat de demanar les denegacions per escrit i fer el recurs corresponents. Consulteu-nos 
tot el que necessiteu. 

- Sobre el temps de desplaçament al metge  etc, consideren que el temps indispensable és com a 
màxim una hora, ja visquis a Granollers com a Amposta. No hi ha manera de que ho vulguin 
estudiar, per tant CCOO ho portarem a la mesa de seguiment.  

- Denegació vacances  a interins, és degut a que les vacances es generen de setembre a setembre, 
i per tant les generades després d’agost del 2014 es desfruiten al 2015 segons la normativa de la 
seguretat social. 

- Respecte al dia Moscoso  que a oficines i rehabilitació no s’aplicava, ja està introduït a la bossa 
d’hores. 

- Es convocarà concurs horari  al desembre perquè sigui efectiu al gener. 
- Canvis de servei . Respecte a algunes denegacions concretes que hi ha hagut ja s’ha solucionat. El 

gerent insisteix en que es mirarà cas per cas i que tot lo que vagi “fora” de la normativa que ha de 
passar per ell. 

 
 
Respecte a diferents temes de seguretat: 
 
- Tema estrella: MANCA I DEFICIENT FUNCIONAMENT DELS RADIOTRANSMISSO RS 

(WALKIES), ens informen que fa uns dies s’han reparat uns 18 que ja s’han repartit i que ara 
portaran bateries. Segons el Gerent el tema ara anirà més ràpid amb la nova empresa. També ens 
diu que si no hi ha walkies hauríem d’agafar un polsador... 

- Darrerament ens hem trobat amb una manca de polsadors d’emergència  pel personal de 
tractament, degut a que hi havia un munt de polsadors en reparació i no tornaven al mòdul. Diu la 
direcció que els estan reparant, que és una qüestió de bateria i que hi aniran reparant i substituint i 
que potser fan alguna reubicació. CCOO convida a la direcció a que baixi als mòduls i “senti” com 
sonen els polsadors de paret  de les aules dels mòduls, i que el personal de tractament i serveis 
mèdics siguin conscients de que aquells polsadors fan un so d’alarma mínim i s’ha d’insistir perquè 
al búnquer es pugui escoltar. 

- Fa moltes i moltes reunions que es parla dels intèrfons  del centre. CCOO ha demanat en 
reiterades ocasions que es solucioni aquest tema. En concret el cas del mòdul 2  que clama al cel, 



 

 
 
 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tels. 934812849 - 934812834 

genepresons@ccoo.cat 
www.ccoo.cat/fsc/presons 

 

Secció Sindical CP Quatre Camins  

cpqcamins@ccoo.cat 

 @ccoocpqcamins 

es posa en coneixement de la direcció que s’han fet comunicats de desperfectes informant sobre la 
el deficient funcionament i el problema en passar els comandaments al centre. Diuen que no ho 
sabien i que això s’arreglarà immediatament. I després es farà la substitució del sistema per un de 
més modern com el que s’ha posat al mòdul 3 (que no acaba de funcionar be...). Els altres mòduls 
de moment no es poden fer. 

- Respecte a alarmes i càmeres  deficients a c-30. Que a un centre penitenciari les alarmes i 
càmeres fallin de manera sistemàtica i no s’arregli, que la sirena funcioni amb una grapadora , no 
té preu...  si ho expliquéssim a la premsa... 

- Alarmes d’incendis mòduls 6,7 i 8 . No funciona be la centraleta. Són conscients. No tenen clar 
que es pugui solucionar. CCOO informem de la sensació d’inseguretat que això provoca al personal 
que hi treballa, sobretot a la nit. 

- Continuen amb la instal·lació de càmeres a les zones comunes dels mòduls 1,2,3,4 , en principi 
es posaran a la sala de dia i pati. CCOO demanem que també als menjadors. 

- Es torna a demanar la recol·locació de la càmera de l’accés al MSOB ja que com està ara no es pot 
identificar a les persones que estan a la porta. Diuen que ho miraran. 

- Al primer accés del MSOB  no hi ha telèfon, això fa que el funcionari estigui incomunicat, ja que 
tampoc hi ha walkie. Diuen que ho desconeixien i ho miraran. 

- Es demana formació de seguretat  referent als protocols per al personal de rehabilitació i oficines. 
 
Alguns temes de seguretat i salut laboral: 
 

- Quant a les plagues  de rates, ratolins, cuques, etc. No es pot treballar en aquestes condicions. 
CCOO recorda que també és un tema de neteja i manteniment. Les reixetes de les canonades 
s’han de netejar i mantenir al seu lloc, per evitar que pugin les rates. S’ha de mantenir una neteja 
mínima a tots els patis i sostres, i en general a totes les zones del centre, per evitar aquesta 
proliferació d’animalons. 

- Respecte a la neteja dels sostres dels mòduls 6,7 i 8  no s’ha trobat la mesura alternativa per 
evitar la brutícia als sostres. Continuem sense línies de vida i no es pot fer la neteja de manera 
sistemàtica. 

- Respecte a la neteja general  dels accessos i búnquers dels mòduls i del centre en general. 
Continuem demanant que falta neteja en profunditat. S’acumula la brutícia per tot arreu i això no és 
manera de treballar. La direcció diu que amb la nova empresa de neteja ho parlaran. CCOO els 
informa que si s’ha de fer de manera extraordinària per interns (com s’ha fet a alguns mòduls) que 
es faci un protocol i si no que ho arreglin amb l’empresa de neteja que no té suficient personal, les 
persones que hi treballen no tenen temps per fer neteges a fons i mantenir els búnquers en 
condicions de salubritat.  esperem que es solucioni. Continuarem escrivint. Us animem a fer-lo. 

- Accident de contacte elèctric al centre. Ens informen que allò va passar degut a que algú va posar 
allà un flexo que no havia de ser, estava manipulat. El flexo que complia la normativa va 
desaparèixer del centre. S’ha fet una revisió de la instal·lació i s’ha canviat un diferencial encara 
que ja complia la norma abans, ara té major sensibilitat. CCOO insisteix en la necessitat de tenir 
una llum a l’interior de l’edifici central , perquè amb la llum gran és impossible veure res cap a 
fora i sense llum no veus a dins. Diuen que posaran un el més aviat possible. 
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- CCOO ja fa temps que va demanar papereres higièniques a tots els lavabos de dones , ara 
diuen que amb la nova empresa ho han de parlar per veure si es poden fer càrrec. 

- CCOO va demanar per escrit al director i també al director general que s’habiliti una sala de 
lactància  per a les funcionaries que ho necessitin. Diuen que si, però no troben el lloc. Hem donat 
un munt d’idees i totes tenen alguna pega. Demanem que es faci a més de que es un dret per 
humanitat, però es veu que no veuen la importància d’aquest tema i no hi ha lloc al centre per les 
mares lactants... 

- Es demana pel compliment del protocol en matèria de riscos sanitaris , les cel·les d’aïllament 
respiratori i cutani s’haurien de netejar encara que estiguin buides, els filtres EPA han de tenir un 
manteniment....  

- Demanem si hi ha un protocol d’Ebola , ens diuen que no i que ho ha de fer l’ICSS. 
 

Obres i manteniment: 
 
- CCOO insisteix en el tema de les goteres a tot el centre , ens informen que les teulades tenen 

problemes estructurals que s’ha fet un estudi i que es faran actuacions, hi ha un pressupost i es 
substituiran totes les cobertes del centre, s’ha de fer encara el pla d’execució. 

- També ens informen que estan treballant en la neteja de desaigües , estan fent uns treballs 
entremitjos mentre no es substitueixen les instal·lacions. Neteja galeries soterrànies , diuen que el 
personal d’ATRIAN estan pendents del protocol per treballar, ja n’hi ha un protocol, només cal que 
s’hi posin. 

- A la via d’accés al centre  falta una rampa per minusvàlids i que la porta tingui la mida adient per 
que passin les cadires de rodes. Ens diuen que és responsabilitat del centre penitenciari de Joves. 
Respecte als forats de la carretera, fan el que poden amb els mitjans del centre. Ens informen que 
hi ha persones treballant per netejar les vores de la carretera, són persones que realitzen treballs 
en benefici de la comunitat. 

- Es demana per la coordinació  entre l’empresa externa de manteniment i el centre en qüestió de 
Prevenció de Riscos Laborals,  ens diuen que ja està fet i que aviat es signarà el document. 

- A darreres reunions vam demanar una ventilació en un dels vestuaris d’homes , l’han feta just 
abans d’aquesta reunió, també han posat carxofes a les dutxes. CCOO demana que s’adeqüin els 
vestuaris de dones, les finestres no tanquen i fa fred a l’hivern, les dutxes no tenen carxofes, tenim 
dos urinaris que es podrien treure i posar un banc per canviar-nos al costat de les dutxes. Falten 
plaques al sostre... Diuen que ho miraran. 

- Es va demandar també la construcció d’un búnquer a l’interior de la primera planta d’inferme ria , 
diuen que no es farà. 

- Quant a l’arxiu mèdic  ubicat al búnquer d’infermeria, encara estan pensant com fer-ho, a més ara 
el tema mèdic depèn de l’ICSS... 

- Es demana la recol·locació  del búnquer del 4t accés  per controlar la zona d’accés als mòduls 
6,7,8 i poliesportiu, teatre i àrea educacional. La direcció no ho veu clar, creuen millor unes 
càmeres. CCOO informa que des de l’edifici central és impossible controlar i comunicar-se amb els 
interns perquè enlloc d’un altaveu van posar un intèrfon i no és molt útil si l’intern està una mica 
lluny del centre. 
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- CCOO demana quan es pintarà l’oficina de la UGP , ens informen que no hi ha pintura però 
miraran de comprar-la com puguin. 

- Sobre les tasques del personal de manteniment laboral del centre . A partir d’ara la direcció 
pretén que el personal es dediqui més a la gestió que a l’execució. Amb un programa informàtic 
nou, etc. CCOO demanem que si es pot fer els comunicats de desperfectes de manera telemàtica 
potser seria més eficient i a sobre estalviaríem aquest paper que tanta falta ens fa... ho miraran. 

- Climatització a la zona d’oficines de RRHH i annexo s. És vital que es repari aquesta 
climatització ja que els companys i companyes de l’oficina de personal i la secretaria tècnica 
jurídica han passat un infern aquest estiu. Això no es pot tolerar, a veure si és veritat que ho 
arreglaran... 

- Problema aigües residuals MSOB , ho estan arreglant. 
- Porta accés tractament primera planta MSOB , espatllada ja fa temps. Ho miraran. 
- Demanem explicacions sobre el temps transcorregut fins que han arreglat la porta d’accés 

vehicles , diu el gerent, que així funcionen les coses a l’administració i que la propera vegada 
passarà lo mateix, ja que ell no pot pagar la porta abans de cobrar de l’asseguradora... 
 
Altres temes: 
 

- Sala de descans funcionaris . Reparen els sofàs i volen adquirir de nous, també s’han de reparar 
els que hi ha als búnquers i accessos. El tema dels ratolins, diuen que és una qüestió de neteja i 
col·laboració de tots. Preveuen posar un microones més. Són conscients de la manca d’espai a la 
sala. Quant a la possible separació física entre la sala de descans i el menjador, no troben la 
solució a com fer-ho.  

- Ens informen de la reconversió del taller de serralleria en un taller de confecció. D’altra banda es 
busca una reubicació per la formació ocupacional de soldadura. 

- Adequació del local sindical. Continuem esperant a que compleixin la normativa. 
- El gerent ens convida personalment a nosaltres i a tots els treballadors a la festa d’aniversari del 

centre que fa 25 anys el dia 27. Si voleu anar, heu d’apuntar-vos a la seva oficina. 
 

Com a conclusió de la reunió, CCOO no deixarem d’insistir , les coses s’han de solucionar. Hi ha algun 
temes que els traslladem a la taula general, però també pensem que és obligació de la direcció del 
centre fer pressió a la DG per defensar el seu cent re i donar un lloc de treball digne als seus 
treballadors. Són els responsables del centre i creiem que han de fer la seva feina i nosaltres la nostra. I la 
feina dels representants dels treballadors és insis tir, demanar, exigir tot allò que té a veure amb el s 
drets dels treballadors i treballadores i exigir a l’administració que ens respecti. 
 
 
Us demanem la vostra col·laboració per millorar tot  el possible la nostra feina i tirar endavant tots 
units. Estem a la vostra disposició, com sempre. Co ntacteu-nos. 
 

CCOO - Secció Sindical CPQC 


