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REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ 1 DE JULIOL DE 2014 
 
Hi assisteixen el Director, la Gerent, el Subdirector d’Interior, el Cap de l’Oficina de 
Recursos Humans i les forces sindicals CC.OO, UGT, CATAC . 
 
1.- MANCA DE PERSONAL 
CC.OO exposa la seva preocupació per la política de personal de la Direcció General que 
sols ha cobert dues places de personal d’interior pel període d’estiu al centre, així com per 
l’estat d’alguns dies del llibre de servei del centre. 
CC.OO convida a UGT a presentar un escrit conjunt per sol·licitar reforços al centre amb 
caràcter urgent i demana que la direcció s’adhereix fet que rebutgen argumentant que el vell 
discurs de falta de personal ja esta desfasat i que sols s’ha de gestionar millor la plantilla. 
CC.OO rebutja de ple aquestes afirmacions i els informa que a data de avui es compleix 
tota la normativa de funció publica i que vetllarem perquè això continuï així. 
També demanem a la direcció un llistat de les places vacants, baixes de llarga durada no 
cobertes, la direcció rebutja que ens tingui de facilitar aquesta informació.  Els informen que 
ja ho demanarem oficialment a la Comissió de Seguiment. 
 
2.- CRITERIS PER L’APLICACIÓ DEL COEFICIENT DEL 25 % DE SIMULTANEÏTAT EN 
LES LLIURANCES DEL PERSONAL CAF I CUSI AMB HORARI DE DILLUNS A 
DIVENDRES 
Mostrem la nostra preocupació pels casos que ja s’han produït de accepcions al criteri que 
aplica direcció i demanem claretat, igualtat i sentit comú. 
No entenem com per vacances  s’han de coordinar amb la seva area i pel contrari  per 
canvis de servei sols amb el mòdul. 
Sol·licitem que la direcció enlloc de informar als afectats a traves del correu corporatiu, 
convoqui reunions informatives. El subdirector d’ Interior i la gerenta accepten aquesta 
proposta. 
 
3.- DIETES 
Ens queixem del fet que últimament el director del centre com ha validador denega totes les 
sol·licituds i li manifestem que en tot cas sigui la Direcció General qui valori, justifiqui o 
aprovi en el seu cas . 
La direcció manifesta que aquestes son les instrucció que han rebut de funció pública. 
CC.OO portarà aquests fets en la propera Comissió de Seguiment  
 
4.-  MANCA DE UNIFORMES 
Davant la presentació per part de la Direcció General dels nous pantalons de la uniformitat, 
demanem a la direcció del centre quant la plantilla podrà disposar dels nous  uniformes. 
Actualment a Gestió Econòmica disposen de un petit estoc però hi ha la voluntat que quant 
el personal faci una petició en cas de no tenir-ne al centre demanar-la els altres centres. 
Estant pendent de una reunió de coordinació de gerents de centre penitenciaris perquè els 
informin de dates. 
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5.- PROTOCOL SOBRE ELS SISTEMES DE CONTROL DEL PERSONAL AUTORITZAT 
A ACCEDIR AL CENTRE 
CC.OO demana la retirada o modificació substancial del protocol i que s’apliqui les mateixes 
mesures que en els altres centres penitenciaris. La direcció manifesta que aquest punt es 
inalterable i innegociable. 
 
6.- ESPERAR FINS QUE SURTI EL RECOMPTE GENERAL 
CC.OO proposa que el personal un cop quadrat amb el cap de serveis el recompte del 
mòdul es pugui anar a canviar-se m’entra surti el recompte general sobretot en el torn del 
migdia on hi ha tot el torn de tarda de servei al centre. La direcció rebutja de ple aquest 
plantejament i no modificarà res del que actualment s’està aplicant. 
 
7.- TRASLLAT DEL ESCANER DEL ACCÉS B AL ACCÉS A1 
CC.OO proposa el trasllat del escàner i que s’utilitzi de forma adequada no pel control del 
personal que treballa en un centre penitenciari. La direcció altre cop rebutja de ple aquesta 
mesura. 
 
8.- PANYS PORTES DERT 
CC.OO recorda al Subdirector d’Interior i al Director que aquest es un tema recorrent en 
totes les reunions amb direcció i que fins ara no hi ha hagut cap avanç. 
Per fi, la direcció ens informa que en uns 20 dies es procedirà a fer una prova amb els 
panys nous en cel·les del DERT i en cas que no s’observi cap anomalia de funcionament es 
procedirà a la seva substitució. 
 
9.-  WALKIS.- INSTRUCCIÓ 1/2011 DE ORDENACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ I 
SEGURETAT I MANUALS D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRE 
PENITENCIARIS DE CATALUNYA. 
 
Arran de una proposta de requeriment de inspecció de treball al Departament de Justícia 
per la dotació i funcionament deficient dels walkis del Centre Penitenciari de Quatre Camins, 
sol·licitem a la direcció del centre la dotació total de walkis, els operatius , els no operatius i 
el nombre màxim de personal de vigilància per torn al centre. 
Actualment el centre disposa de 97 walkis, estan operatius 92 i 5 en reparació. 
 
10.- CONCURSOS HORARIS GO, GAMV I GAMP 
S’acorda posposar aquest punt fins la propera reunió amb direcció al setembre, quant el 
centre disposi de mes informació sobre incorporació de funcionaris de la JU026 al Centre 
Puig de les Bases així com de possibles comissions de serveis. 
 
11 .- US DE CAMERES 
CC.OO per queixes fetes arribar per part de membres del personal d’interior i de tractament, 
recorda a la direcció l’ús que se’n pot fer de les càmeres i la normativa al respecte.  
CC.OO ha manifestat un cop més el seu rebuig  davant la possibilitat que s’utilitzin les 
càmeres per al control del personal que treballa al centre. 
 
LES CÀMERES NO SERVEIXEN PER CONTROLAR, SUPERVISAR EL PERSONAL DEL 
CENTRE DE TREBALL.  
 


