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REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ, octubre 2013 

 

Assistents: membres de l’equip directiu, cap d’unitat RR.HH  (com a secretari) i membres de 

les seccions sindicals CCOO  i  UGT. 

 

CCOO al començament de la reunió  recorda els temes que varen quedar pendents a 
l'última reunió,  temes pendents i que són recurrents, com per exemple un office per netejar 

les carmanyoles, la qual cosa CCOO està demanant des de fa molt temps i no hi manera 

que es faci.  

SÍ a la necessitat, però com que val diners i va ser un error de disseny no pensar-hi, ara és 

”més dificultós”. CCOO ja ha proposat solucions i ubicació en moltes ocasions i no es fa. 

Continuarem insistint. 

L’ ubicació de la sala d'alletament finalment i per unanimitat, es situarà a l'antic despatx de 
peculi. Esperem i desitgem que la sala sigui només per a funcionàries, no per a que en facin 
ús també les famílies que visiten el centre. 

A petició de CCOO,  a l'última i altres reunions, hem reclamat filtres solars pels mòduls, 

havent-nos  dit que a gerència ja disposen de nous filtres solars i que a petició de cada 
mòdul es procedirà a la seva  instal·lació.  

Bé, ara comencem amb la reunió: hem de recordar que és  la segona reunió seguida que es 

convoca i que el director no ha presidit. CCOO expressa que ho troba una falta de 

consideració,  ja que poques que es fan, ja no ve d'aquí, es convoquin  quan ell hi hagi de 
ser. La gerent ens diu  que  l'havia convocat ella com a gerent  i que li va comentar al 
director,  però sols com a “assabentat” i que, pel que ella creia, el director ja no vindria més 
a cap reunió no ser que algun punt fos importantíssim, o per novetats o que, segons el seu 
criteri, cregués que havia de venir. Va dir que en l'actualitat gairebé tota la dinàmica referent 
als temes de personal, entre d’altres, passaria per la gerent, i que entre ella i el sots director 
d'interior portarien les reunions i especialment pels temes que tinguin afectació als  
professionals, per la qual cosa ja no feia falta que vingués el director. 

 

CCOO va registrar sol·licitud a fi que en les properes reunions de direcció es pogués 

comptar amb la presència del director, ja que, en cas que aquest fets es continuessin 
produint, procediríem a presentar la corresponent queixa a la comissió de seguiment. 
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CONCURS d’ HORARIS :  

Oficines : degut a que a començaments d’any la direcció va prendre el compromís, davant 

les reiterades queixes de CCOO, de convocar-lo abans de final d'any, la direcció porta el 

punt a reunió amb el compromís de convocar-lo i regularitzar la situació de tots els genèrics 
oficines, és a dir, convocaran concurs amb la finalitat que tothom guanyi plaça i no estiguin 
com ara, provisionals, i així es pugui reconduir aquesta anomalia.  

S'acorda que donat la voluntat de direcció,  es convocaria durant  el mes d’abril – març  amb 
la resta de concursos com es venia fent anteriorment. 

 

TRACTAMENT : 

Educadors :  CCOO ha proposat a UGTPRESONS de fer una reunió informativa amb el 

col·lectiu d'educadors per recollir totes les propostes, inquietuds i sol·licituds d’informació i 
tenint clar que l’únic aspecte competència de la direcció és el percentatge de rotació (ara 
està al 75). Hauria de ser entre un 25 i un 75.  

Qualsevol altre punt referent a la jornada acumulada, a l'horari, al dia de lliurança de 
l’acumulada, s’hauria de tractar-se, com tot el col·lectiu sap, a la comissió de seguiment o 
en el proper acord del grup de treball. 

 

PERSONAL i  MÒDULS : 

CCOO pregunta per alguns dels reforços, direcció respon que  s'han renovat, però se 

n’han perdut 2. Mostrem la nostra preocupació, ja que amb l'augment del nombre d’interns i 
els pocs efectius, l'obertura del CP Puig de les Basses pugui afectar negativament a la ràtio 
de personal i en el joc i ball de xifres de sumar i restar, segur que acabem perdent personal 
i, a sobre, amb un mòdul més obert.  Ells ens manifesten que amb les informacions actuals 
sobre l’obertura del nou centre i la incorporació del personal  de la JUS026 a la seva plaça 
definitiva, la DG i per raons de liquiditat i de diners els reforços es limitaran i que tampoc es 
pot garantir que es reforcin les dues èpoques de l'any més conflictives: estiu i hivern. 

Es queixem i lloem la gran tasca dels treballadors d'aquest estiu: companys i companyes de 
la OGI,  en diferents llocs, la CAF de OGI fent relleus a l'accés B. Protestem per això. El 
subdirector reconeix que s'han viscut moments de tensió i estrés solucionats de forma 
admirable per la plantilla. Nosaltres pensem que a més s’ha d’agrair i reconèixer a la 
plantilla en “petit comitè”. Notem una forta mancança de reconeixement públic de l'esforç i 
implicació de la plantilla. 

CCOO va dir que possiblement en dues setmanes arribaríem, o ens passaríem, dels 900 

interns i sol·licita a la direcció que elevi la petició de la reunió a la DG a fi que el CP  
Lledoners fos considerat centre de primera. Volem afegir  que ho presentarà i demanarà a 
la propera Reunió a la Mesa de Seguiment . 
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Els gots de vidre dels mòduls que encara en disposin, en compliment de la circular que el 
departament va treure, a finals de novembre estaran tots retirats. CCOO ha presentat 
queixa dels problemes en els mòduls 3 i 5, la qual cosa comporta el canvi en la entrada al 
menjador i demanem un seguiment a sots-director  d’Interior, per si aquest fets no es 
solucionen. El sots-director  d’Interior diu que és conscient dels fets i que ja està a sobre 
però no es veuen els fruits. 
 
 
CONDUCCIONS  : 
 
La direcció vol arribar al voltant  dels 900 interns, 900 i escaigs, i després ja dependrà de la 
DG, de si buiden la Model, i d’altres factors,  i que la direcció desconeix els plans de la DG, 
però si que tenen clar que encara queda per arribar al límit . 

 

SORTIDES del PERSONAL : 

Aquest és un tema recurrent a totes les reunions:  la gerent ens comenta que sols es 
compensaran aquelles incidències superiors al 20 minuts i de les quals el cap de serveis 
informi i faci llista del personal afectat. 

 

Sortides de fins a 20 min de retard no es compensaran. Estem i estarem sempre en 
total  desacord que el nostre temps,  pel qual no cobrem res, es quedi sense compensació. 

 

CCOO demana que es torni a recordar la necessitat que els caps de serveis reflecteixin l’ 

incidència dels retards,  ja que pel que s'ha anat veient alguns ho desconeixien i d’altres es 

neguen a fer-ho. La direcció es compromet a recordar-ho altre cop. CCOO manifesta que 

seguirem el cas i les incidències horàries que es vagin produint, i arribarem on calgui per 
defensar el dret a ser compensats pels temps que excedeixi la nostra jornada. 

 

PLA FUNCIONAL : 

Veient la gran difusió que en el seu moment es va fer de la posada en marxa del Pla 
Funcional i que havia de ser la solució a tots els mals,  suposem que la direcció està fent 

resum i valoració d’aquest gairebé any que porta en funcionament. CCOO sol·licita una 

reunió perquè es faci la valoració d’aquesta implantació.  

CCOO manifesta la seva preocupació per com s’estan resolent els últims incidents, fent ús 

de la mediació i la reconducció de conflictes i de com aquest fets provoquen situacions de 
tensió als mòduls. Les estadístiques parlen per si soles i aquestes no es poden maquillar 
sols per implantar i vendre  el pla funcional a Barcelona, posant en situació de risc al 
col·lectiu penitenciari, ara més que mai, entre d’altres coses per la greu mancança de 
personal que tenim al centre. 
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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 :   

                  

                        cplledoners@ccoo.cat 
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