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Reunió Direcció 13.06.2012. 
 
Reunits per part de la Direcció del Centre,  el Director, el Gerent, el Cap de 
RRHH, i per la part social  assisteixen els representants de CCOO, UGT i 
CATAC. 

 
La primera reunió amb la nova direcció del centre, bàsicament ha estat 
una presentació del pla estratègic  que la direcció s’ha marcat  per a la 
resta de l’any. No ha esdevingut la reunió clàssica on debatre els 
assumptes i arribar o no a acords. De fet en aquesta ocasió CCOO va 
decidir finalment no presentar cap punt per a la ordre del dia,  deixant, 
 segons anessin sorgint  els temes,  la seva intervenció ,  o be per al torn 
de paraules. 

 
El Director obre la sessió explicant els indicadors de qualitat i satisfacció 
del centre. Manifesta que són bons, que es poden millorar i el seu projecte 
es millorar-los. Vol canviar aquesta percepció que es te des de la D.G que 
el centre no funciona correctament.  Confirma que l’equip directiu esta 
complert, no hi haurà més canvis,  ens comunica que demà comença el 
nou sots-director d’Interior José Luis M.  i fa una introducció de la 
experiència professional del nou sots-director. 

 
Exposa el pla estratègic d’actuació per la nova direcció del centre definit en 
tres etapes.  

 
IMMEDIATA: practicament finalitzada, amb les entrevistes que esta 
portant a terme amb el personal del centre. Les enquestes son anònimes i 
generalitzades , amb items que avaluen tant el clima de treball,  com la 
qualitat del centre i del servei.  La seva idea es que cada treballador i 
treballadora, assumeixi el rol i la tasca que te encomanada  dintre del 
organigrama de l’ organització . Posar ordre en la línea de  la corretja de 
transmissió dels comandaments, entre d’altres coses per la desviació de 
les funcions de les parts que s’ha produït.  L’hi preocupa l’actitud bàsica i 
ètica. Així mateix, les entrevistes i les enquestes  ho pensa portar a terme 
també amb les famílies i d’altres usuaris del sistema, per detectar 
desviaments i/o corregir-los.  
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Deixar clar l’ ús del CCI i de la sala de crisi, que resten exclosos de 
qualsevol us que no siguin les funcions pròpies de l’espai per al que son 
destinats . Les rescloses i altres mitjans de seguretat que existeixen al 
centre son  per que siguin utilitzades i per la seva finalitat han de ser 
utilitzades. Revisió de les normatives, protocols  d’accés, si s’escau fer les 
modificacions adients. Descarregar al personal de les cabines de tasques 
administratives per fer des de les cabines  més tasques de controli 
seguretat en  la sortida i entrada dels mòduls. Les qüestions de vodevil 
seran eliminades i tallades de soca-rel. Incrementar tot el que respecte a 
la cura de la  protecció de dades, llistats, destrucció dels  llistats, etc. 
 
POSTERIORS: 
 
A la tardor, obertura del MR-8; rentabilitzar les eines informàtiques, treure 
el màxim de profit de les tecnologies amb la que esta dotat el centre. Els 
interns seran distribuïts als  mòduls amb altres paràmetres, com per 
exemple l’eliminació practicament “de los pozos”.  Revisions de models 
funcionals, DERT,  activar les Comissions d’interns, aplicar e implementar 
les actuacions dintre de la conciliació i mediació dels conflictes entre 
interns, etc. , etc.  i d’altres mesures per agilitzar processos. Descomptar 
als interns el valor dels desperfectes causats (ja s’ha començat a fer).  
 
Es faran grups de treball de persones escollides i seleccionades entre el 
personal del centre,  que siguin expertes o especialitzades en les diverses 
matèries i àrees  per millorar les tasques, i poder millorar els aspectes 
desviats. També s’ha parlat sense concretar res al respecte de quina 
quantitat de treballadors han de romandre al centre durant el torn de nit. 
 
CCOO ha exposat i ha preguntat punts com:  les diverses problemàtiques 
que en moltes ocasions es donen als accessos i amb les rescloses. La 
coordinació dels CUSIS de CAP de setmana. Desprès de mot temps, la 
petició que va fer CCOO de millorar la sala de descans, sembla que es 
dura a terme finalment  (eureka). S’ha parlat de les  lliurances  del 
personal, de la obligatorietat  de respectar el 25%  com esta estipulat.  
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Es reprenen les reunions de la Mesa de Salut Laboral que es faran a partir 
d’ara al mateix temps que les de Seguretat,  la propera es per el dia 
04/07.  
 
CCOO  tal i com l’hi van manifestar oberta i sincerament al Director en el 
primer contacte, ens mantenim amb la determinació i la fermesa de 
sempre:  que totes les actuacions s’han de fer dintre del marc del respecte 
als  drets dels  treballadors/es, i informant degudament amb claretat i 
transparència als representants sindicals. La nostra primera tasca es la 
defensa d’aquest drets i si la direcció vol implementar i reconduir el clima, 
la fiabilitat, la motivació,  del conjunt de treballadors/es, i del centre,  amb 
objectius clars pactats i consensuats,  nosaltres vigilarem que sempre es 
facin dintre d’aquest marc que es la defensa dels drets. La secció sindical 
de CCOO CP Lledoners, estem predisposats a obrir canals de comunicació i 
d’acords, per treballar en aquesta línea,  sempre que siguin respectats 
aquest drets.  
 
CCOO  aprofitant l’avinentesa,  reclamem un cop més la necessitat de 
tindre al costat dels treballadors/res penitenciaris tant a la Direcció del 
Centre com a la Direcció General, en els casos d’agressions als funcionaris, 
això també es una bona línea de treball, que podem explorar, per fer que 
el clima i la satisfacció dels treballadors i treballadores del centre sigui més 
alta, es tindre la seguretat que les agressions als treballadors de presons 
son atemptats contra l’autoritat, per la qual cosa seran tractats com a tal, 
 i que  no es quedin guardats junts als oblits i als records de la resignació. 
 
Be en principi s’han tocat molts temes com hem dit,  hem tingut una 
primera presa de contacte anirem aclarint aspectes i us mantindrem 
informats.  
 
 
 
 

CCOO C.P. Lledoners  continua treballant perquè el nostre centre de treball sigui cada dia 
una mica millor. Esperem les vostres propostes i iniciatives,  directament al grup de la secció o al 
correu :   
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