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SECCIÓ SINDICAL C.P. MAS ENRIC

   INFORMA

Resum i valoració de la reunió de l'equip directiu del Centre Penitenciari de Mas d'Enric amb els representants sindicals.

Data: 30 de març de 2016.
Hora: 11.30-14.30 hores.
Lloc: sala de juntes (2a planta de l'edifici A2).

Hi assisteixen:

Francisco R. B., director.
Jesús L. I, gerent.
José Alberto S. de las H., sotsdirector d’interior.
Alba Natividad B. R., sotsdirectora de tractament (s'absenta durant la reunió).
Julián H. L., CUE.
Alejandro S. B., d'ACAIP.
Isabel Montserrat G. O. i Alberta M. Ll., de CATAC.
María Estrella P. R. i José Manuel T. B., de CCOO.
Samuel P. C. i Tania N. C., de CSIF.
Ana María N. G., d'UGT.

No hi assisteixen:

Eliseo V. A., secretari tècnic jurídic.

Ordre del dia:

1. Establiment d’un calendari de reunions.

2. Altres qüestions.

Desenvolupament de la sessió:

1. Establiment d’un calendari de reunions.

Tots acordem fer una reunió ordinària, trimestralment, a la data hàbil més propera a l'últim dimecres del mes que pertoqui, és a dir, les
properes serien al juny, al setembre i al desembre d'aquest any.
Es podran fer reunions extraordinàries a petició d’una de les parts o quan circumstàncies excepcionals ho demanin.
El gerent redactarà l'acta, passarà l'esborrany a les parts per si hem de fer alguna esmena i totes les parts signarem la versió definitiva.
CCOO demana que la versió definitiva es pengi en format pdf al servidor per al general coneixement.

2. Altres qüestions.

- El director pren la paraula i ens comunica que la segona fase d’obertura del Centre consistirà en obrir dos nous mòduls, el 4 i el 5,
un  dels  quals  serà  probablement  un  desdoblament  de  l’actual  mòdul  2.  Tot  està  condicionat  a  l’acabament  de  la  depuradora
provisional d’aigües residuals, que podrà donar servei a unes 500 persones, entre interns i treballadors. L’obertura no serà abans de
l’estiu (encara que el mateix director al seu comunicat intern de data 25.2.2016 parlava de maig-juny). 
A dia d’avui, hi ha 283 interns, 102 més que el dia de l’obertura. El Centre Directiu es va comprometre a enviar cinc o sis interns per
setmana, cosa que -diu- ha complert. 

- Renúncies a comissions de serveis i encàrrecs en funcions. El gerent ens informa que han renunciat un CAF de dilluns a divendres
(Jacinto B. M.), un CUSI de cap de setmana (Florencio José G. G.) i una cap de programes d’atenció especialitzada (Raquel P. A.).
Com conseqüència d’això, el CAF de cap de setmana (Jordi V. R.) ha passat de dilluns a divendres i ha quedat vacant la plaça de cap
de setmana; i un altre CUSI (José Luis F. del R.) ha ocupat la vacant de cap de setmana.

- Substitucions de baixes. El gerent ens informa que els 3 GSI’s, 1 GAM-V I 1 GAM-P en situació d’IT han estat substituïts: el
GAM-P ha passat a reforçar el cap de setmana fins que hi sigui substituït el CAF; i el GAM-V ha ocupat una plaça de dilluns a



divendres.
En els casos del CUSI de dilluns a divendres i el de cap de setmana que han iniciat una IT s’estarà pendent de la seva evolució i potser
que es demani a l’Àrea de Vigilància de la Salut que en faci una valoració: alguna plaça s’oferirà a l’ATRI com a substitució.

<Dies després de la reunió, el 1.4.2016, va sortir una substitució de CUSI a l’ATRI>.

- Relleu de càrrecs intermedis. La vacant de cap de serveis que deixarà Jesús M. R. al marxar de CRIMO al CPOT serà ocupada pel
CUSI Roberto M. H. i la vacant d’aquest, a la seva vegada, serà coberta per una altra persona que ja ha estat seleccionada.
La vacant del cap de serveis que es va jubilar al desembre (Francisco R. G.) serà coberta per un funcionari que vindrà del CPB2.

-  Cas Anna M.P. Recordem al  director  que,  a  les reunions que  ens va convocar  al CPT,  prèvies  al  tancament,  va  dir  que els
funcionaris que érem traslladats forçosos se’ns mantindria l’horari, el torn i el lloc de treball, i que en el cas dels que ocupaven places
com economat o peculi que desapareixien, se’ls donaria preferència i prioritat per escollir horari i servei.
Li recordem que, d’acord amb el procediment establert pel gerent de data 20.11.2015, la funcionària de carrera Anna M.P., amb 25
anys d’antiguitat i que treballava fins llavors com GAM-P al servei d’economat, va registrar al CPT dins del termini (29.10.2015, amb
entrada núm. 3238) una sol·licitud demanant GAM-P, torn de matí, amb preferència de servei en l'OGI, atesa la seva experiència a
l’ajudantia del CPB1 i com a instructora d’expedients disciplinaris al CPT, cosa aquesta última de la qual poden donar referències el
cap de serveis Andrés B. F.  (llavors sotsdirector  de règim),  Santiago M. C.  (llavors director)  i  Eliseo V.  A.  (anterior  instructor
d’expedients i actual secretari tècnic jurídic).
A l’esmentada treballadora, no se li va respectar ni la preferència ni la prioritat promeses per escollir l'horari i el servei, i ha estat
assignada, successivament, a l’àrea de subministraments, als tallers productius i a mobilitat.
Recordem al gerent que el procediment aplicable és la  Instrucció 2/2008, de 10 de desembre, de la SSPRJJ, sobre aplicació de
l’acord del grup de treball penitenciari sobre assignació d’horaris i serveis al personal dels cossos de serveis penitenciaris assignats
a determinats llocs de treball dels àmbits administratiu i de vigilància dels centres penitenciaris,  que estableix un oferiment de
d’horaris i serveis, una difusió, un ordre i criteris d’assignació (destinació definitiva al centre, antiguitat en el mateix, edat, resultes) i
una resolució, dit succintament. I que el director sol podrà, excepcionalment, modificar l’assignació de serveis i horaris en aquelles
situacions degudament justificades, de les quals informarà per escrit, de forma motivada, a la DGRRP i s’informarà als sindicats
membres de la Comissió de Seguiment d’aquestes modificacions i de la seva motivació, i que tot això no s’ha fet.
El  gerent ens contesta que, al  CP de Lledoners i  al  de Puig de les Basses,  els  llocs de GAM-P se distribueixen entre  interiors
(vigilància  de tallers,  d’àrea educativa  i  esportiva;  subministraments;  OGI  i  cabines  de control  d’edificis  de serveis)  i  exteriors
(comunicacions i informació, paquets, peculi; i accessos K, A1 i A2) i que al CPMDE s’està fent el mateix, i que l’assignació de
serveis es potestat de l’Administració i que té un caràcter discrecional.
Li responem que, per jerarquia normativa, primer s’ha d’aplicar la Instrucció que té un rang superior a aquest cnovedós criteri, el qual
-de la dotzena de CCPP que  hi ha Catalunya- sol s’aplica a dos CCPP, ara tres amb el CPDME.
Demanem al  director  si  la  funcionària,  actualment  en situació  d’IT,  tindrà  opció  d’anar  a  l'OGI  en la  segona  o  la  tercera fase
d’obertura i el gerent ens contesta que podrà participar en el concurs intern, però que únicament podrà optar entre serveis interiors i
exteriors, ja que el lloc de treball concret l’assignarà la Direcció. 

- Assignació i rotació de serveis. Demanem que hi hagi rotació de serveis cada sis mesos com al CPT. El gerent ens torna a dir que
l’assignació de serveis correspon a l’Administració i que és discrecional. No obstant, diu que s’ha ates alguna petició en aquest sentit i
que, en el cas dels accessos, han rotat tots els funcionaris que hi havia.
Segons ell,  tots tenim un servei fix assignat, que pot variar per necessitats del servei. I que el seu criteri és que hi hagi 4 GSI’s
assignats fixos a cada mòdul, GAM-V als accessos en els dies que es dobla (15 hores) i GAM-V M/T als mòduls perquè hi hagi una
continuïtat en el servei.
Als accessos K, A1 i A2 hi haurà personal fix, preferiblement GAM-V i, puntualment, GSI. Quan es faci doble jornada, es permetrà la
rotació.
A l’accés B1, hi haurà GSI’s.
Recordem a la Direcció que a l’A1 i a l’A2 no es van fer lavabos pels treballadors. Ens contesta que, actualment, amb els ajustos
econòmics que patim, no hi ha pressupost per abordar aquesta obra.

- Normativa per a la sol·licitud de permisos per assumptes personals, compensació de festius, vacances i canvis de servei, aprovada

en Consell de Direcció de 19 de novembre de 2015. El gerent reitera el que ja coneixem i que està penjat al servidor, a Grups/Manual
d’organització/Normativa. 
Hi ha el procediment ordinari, que assegura, pràcticament, l’autorització de totes les peticions: consisteix en presentar a la Unitat de
Recursos Humans les sol·licituds de dies de permís i/o de vacances del grup o subgrup, com a màxim el dia 20 de cada mes i dins del
percentatge de simultaneïtat del 25 %. 
I després hi ha l’extraordinari, que pot ser fora de termini i dins del percentatge de simultaneïtat, i el termini de resolució serà de cinc
dies hàbils, i el sentit del silenci estimatori; o fora de termini, i fora del percentatge de simultaneïtat, en què les sol·licituds s’han de
presentar  directament al  gerent  en el  seu despatx,  de 14.00 a  15.00 hores.  En aquesta  casos,  la  concessió  està  supeditada a les
necessitats del servei. Diu que sol a dues persones se’ls ha denegat alguna petició per raons de servei.
Comenta que al mes de gener s’han donat 18 dies per hospitalització de familiars, al de febrer 33 i al de març 23, apart de dies per
exàmens i formació, cosa que complica organitzar els serveis. 

- Control horari.  El gerent ens refresca la  Instrucció 2/2007, de la DGRRP, sobre implementació d’un nou sistema de control de
l’horari per al personal adscrit als centres penitenciaris, que diu que la tolerància en la manca de puntualitat en les entrades i sortides
serà de 15 minuts per al personal de l’àrea de règim interior i de 5 minuts per a la resta de personal; i que el control horari es durà a
terme mitjançant el còmput total del temps treballat, per cicles en el cas del personal de l’àrea de règim interior, quinzenal en el cas
del personal de les àrees de rehabilitació i administració, i setmanal en la resta de supòsits. Es mostra satisfet pel compliment de la
jornada laboral i diu que en molts pocs casos s’ha fet recuperar el temps no treballat.



- Absències del lloc de treball per visites mèdiques i formació. Demanem al gerent que, apart del temps de la visita mèdica o de
l’activitat formativa, quant de temps de desplaçament se’ns donarà i ens contesta que es valorarà en funció de la distància i d’altres
circumstàncies: en el cas de la ciutat de Tarragona, mínim mitja hora pel davant i pel darrera; en el cas de Barcelona o Lleida, més
temps. I que no es podran demanar hores pel darrera per arrodonir la jornada i no tornar a la feina.

- Analítiques de tractament. El director diu que el personal sanitari depèn de l’ICS i que no assumirà actuacions que no siguin
estrictament les seves (la realització de les plaques de raigs X per control de drogues sí, no obstant), els educadors del EMD són de
diferent sexe dels interns (recordem que de 162 candidats van seleccionar 8 dones) i, per tant, sol queden els funcionaris del mòdul
per fer-les.

- Caganer. Al director li agrada més el que havia al DERT del CPT i farà que el laboral de manteniment que tenim en plantilla vagi a
desmuntar-lo per substituir el que tenim a ingressos. 

- Radiotransmissors. Fem constar que no hi ha radiotransmissors per a tots els funcionaris de servei i que la distribució d’aparells i
de carregadors no és del gust de tothom. El gerent contesta que hi ha 60 (59, segons el comunicat intern de 23.11.2015), s’han afegit 4
més, però que s’ha hagut de donar radiotransmissors a personal que no estava previst inicialment (informàtic, enginyer, etcètera) i que
quan s’executi el concurs que ha guanyat Motorola s’arribarà als 85.

- Polsadors per a tractament. La Direcció entén que poden donar sensació de seguretat als professionals i  manifesta que estan
demanats.

- Problemàtica de portes d’accés a aules als mòduls (P09). Fem saber a la Direcció que triguen molt en obrir-se (es fa des de la
cabina) i, a vegades, queden col·lapsades, com va passar fa un dies al mòdul de dones, en què els professionals es van d’haver
d’esperar una estona per sortir.

- Coordinadors de grups. Tornem a preguntar (sol·licitud nostra registrada amb data 18.1.2016) quants dies de compensació anual
tindran els coordinadors de grups del personal de servei interior i àrea mixta. El gerent ens contesta que cinc, i que els de CUSI's i
CAF's no en tindran. Li demanem que faci constar les dues coses a la  Normativa per a la sol·licitud de permisos per assumptes
personals, compensació de festius, vacances i canvis de servei, aprovada en Consell de Direcció de 19 de novembre de 2015.

-  Megafonia  dels  mòduls,  aules  i  despatxos  d’entrevistes. Tornem a  reiterar  (sol·licitud  nostra  registrada  al  SPRL amb data
7.1.2016) la petició  perquè es graduï  per  zones el volum del  sistema de megafonia i,  concretament,  al  despatx dels funcionaris
s’abaixi.  Tenim demanat  (sol·licitud  nostra  registrada  amb  data  5.2.2016) que  s’estableixin  els  missatges  obligatoris  que  s’han
d’emetre (recompte, revisió de cel·les, etcètera) i que se gravin amb la potència acústica adequada per no fer mal a la oïda.

<Posteriorment a la reunió, l’1 d’abril, el SPRL ens comunica que  el passat 21 de gener de 2016, durant la presa de dades de
l’avaluació de riscos al CP MAS ENRIC, el Servei de Prevenció va dur a terme entre d’altres mesuraments, els de soroll. Malgrat les
mesures preventives proposades al respecte, queden recollides en l’informe d’avaluació de riscos que estem elaborant, us avancem
que actualment el centre està procedint a abaixar el volum del sistema de megafonia a interior (Mòduls 1, 2, 3, Joves i Dones), així
com als despatxos dels equips multidisciplinaris>

- Escorcoll de comunicacions de cap de setmana en el DERT. Ens queixem pel fet que s’hagi d’escorcollar els interns que surten de
comunicacions  especials  al  DERT i  la  Direcció  contesta  que  és  la  única  manera  que  no  es  col·lapsin  les  entrades  i  sortides  a
comunicar.

- DERT. El director ens informa que es posaran forrellats als locutoris, es canviarà la ubicació de la cabina del telèfon i que s’obriran
unes finestretes a las cancel·les dels patis per poder passar papers, objectes, emmanillar, etcètera.

- Passadís de PB d'A2 (vestuaris, dispositiu de control horari, armariets).  Tornem a demanar  (sol·licitud nostra registrada amb
data 26.2.2016) que es senyalitzi el risc de topades a les portes dels quatre vestuaris de la PB de l’edifici A2, d’acord amb l’annex
I.5.1r del Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
Hi ha molta concentració d’elements (armariets,  dispositiu de control horari, portes que s’obren i es tanquen), poc espai i molta
concentració de personal en hores de relleus. Ja s'han produït ensurts.

-  Servei  de  transport  del  personal.  Tornem a  demanar  (sol·licitud  nostra  registrada amb data  22.2.2016) que pels funcionaris
s’afegeixin les dues parades que ja tenen els familiars des de l’inici del servei (avinguda Catalunya i Sant Pere i Sant Pau), una altra a
l’entorn del CPOT, i la  senyalització de l’espai de circulació i  d’estacionament del autocar a la plaça que hi ha davant de l’A1
(marquesina, panell amb horaris, raó social de l’empresa, telèfon d’incidències). 
Tampoc hi ha servei pels que entren a fer el servei de nit: el gerent diu que s’ha calcat l’horari de l’autocar del CP de Puig de les
Basses, on els funcionaris fan una altra rutina horària i no tenen aquest problema. Ens diu que no es podrà solucionar fins que s’acabi
l’any de contracte amb l’empresa HIFE, però que, no obstant, es traslladaran les peticions que fem al Centre Directiu.

<Dies després,  el  1.4.2016, la  DGRP va convocar  els  sindicats  a  una reunió amb un únic punt  en l’ordre del  dia  Transport  de
funcionaris de centres penitenciaris>

Comuniquem que, on maniobra l’autocar a l’arribada i a la sortida, s’estan trencant les rajoles del terra, i que els conductors es
queixen que no poden accedir als lavabos ni a la cafeteria del centre, en cas de necessitat. 

- Horari de l'oficina de personal. L'horari de l'oficina d'atenció era de 8 a 9 i de 13.30 a 15 hores. Van demanar (sol·licitud nostra
registrada  amb  data  18.1.2016) que  no  hi  hagués  cap  horari  restrictiu  i  que  s'assignés  algun  dels  treballadors  per  atendre  les



incidències diàries del personal: la franja horària de 8 a 9 va passar a ser de 8 a 11.30, i es va posar una persona per atendre qüestions
puntuals. Continuem insistint en la nostra petició d’atenció al personal durant tot el matí, també entre les 11.30 i les 13.30 que és,
precisament, quan la majoria dels treballadors van a esmorzar i poden aprofitar per apropar-se a l’oficina.
Plantegem que hi hagi una bústia física, com existia al CPT, per dipositar les peticions fora d'horari, especialment pels funcionaris del
cap de setmana.  El  gerent ens contesta que es pot  usar  el  correu corporatiu (jurrhhcpmde.dj@gencat.cat),  i  li  demanem que ho
publiqui a la Normativa per a la sol·licitud de permisos per assumptes personals, compensació de festius, vacances i canvis de servei
perquè sigui de general coneixement.

- Formació sobre gihadisme. Demanem que la jornada sobre radicalització islamista que els Mossos d'Esquadra i l’AIS van realitzar
el 16.3.2016, de 9.30 a 14.00 hores, al saló d'actes del Centre, per a comandaments i personal d'oficines, tractament, sanitaris i del
CPOT, es  faci  extensiva  a  tota  la  plantilla,  atès  que  els  comunicats  interns  del  sotsdirector  d’interior  recavant  informació  molt
específica (modificació d’aspecte físic, estètica musulmana, comentaris doctrinals radicals, actuacions de lideratge religiós, material
islamista) per detectar processos de radicalització islamista estan dirigits, precisament, als funcionaris de base, que no han rebut,
curiosament, cap formació.

- Taulell d'informació de l'empresa. Tornem a demanar  (sol·licitud nostra registrada amb data 5.2.2016) que s'habiliti un taulell
d'anuncis d'empresa a la sala de descans de l'edifici B1, semblant al que hi ha a la planta 1 de l'edifici A2, i de l’estil al que hi havia al
CPT, on es pengin informacions d’interès general (vacants, substitucions, formació, novetats sobre nòmines, avisos, etcètera).

- Recompte de material en cabines compartides per dos mòduls. Reiterem (sol·licitud nostra registrada amb data 18.1.2016) que
les cabines compartides (mòdul 2-3, joves-dones) generin un sol recompte de material i no dos.

- Personal del CIRE als offices. Reiterem que els Resum producción/Módulos de la cuina no s’entenen i que els seus racionats no
coincideixen amb els recomptes dels mòduls, cosa que fa que falti menjar, que se n’hagi de reclamar telefònicament (si s’aconsegueix
contactar) i que demora el repartiment: el CUE diu que els cuiners passen per tots els offices abans de repartir el menjar.

- Formació on line. Recordem a la Direcció (sol·licitud nostra registrada amb data 18.1.2016) que la Comissió de seguiment del III
Acord de condicions de treball  del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya va dir que la formació on-line relacionada amb el lloc de treball s'ha de realitzar des del lloc de treball en
condicions òptimes i, a tals efectes, s'ha de procurar facilitar un espai per a aquesta finalitat  i el gerent ens contesta que no hi haurà
aquest espai per a la formació i que aquesta, si està relacionada amb el lloc de treball, es compensarà en hores.

- Dispositius de control horari. Demanem (sol·licitud nostra registrada amb data 18.1.2016) que un dels dos dispositius de control
horari que hi ha o un de nou s’ubiqués a l’entrada de l’edifici A1, atès que el treballador ja hi és a l’interior del centre de treball quan
entra per la M01 i que fins que s’arriba a fitxar –si s’han d’obrir totes les cancel·les perquè estan tancades- es triga cinc minuts fins
poder  fitxar.  El  gerent  diu que ja  tenen presents aquests  cinc minuts.  Reiterem que hi  ha menys possibilitats  que el  treballador
esdespisti i s’oblidi de fitxar si el dispositiu està (com estava al CPT) a l’entrada del centre i que, a més a més, el funcionari de la
cabina de l’A1, al veure l’acte de fitxatge, tindria un mitjà més per confirmar que els que entren i surten són personal de l’establiment.

- Mòdul de joves. Tornem a demanar  (sol·licitud nostra registrada amb data 18.1.2016) el trasllat dels interns joves al CPJB i el
tancament del mòdul que ha resultat ser una ficció, una entelèquia. En el cas que -per evidents interessos polítics- no es faci, tornem a
demanar que, per a la seguretat jurídica del funcionari, la Direcció actualitzi periòdicament la Ordre de Direcció que ens obliga a
portar i deixar interns joves durant tota la jornada a mòduls d'adults (no oblidem que un dels joves el 15.1.2016, al mòdul 2, va
intentar instigar els reclusos a que el secundessin en un desordre col·lectiu): el director diu que farà una ordre nova.

-  Pla  d'autoprotecció  i  Comitè  d'Autoprotecció  i  Seguretat. Recordem a  la  Direcció  (sol·licitud  nostra  registrada  amb  data
13.1.2016) la Instrucció 1/2011, de 21 de novembre, sobre ordenació dels plans d'autoprotecció i seguretat, i manuals d'organització i
funcionament dels centres penitenciaris de Catalunya, que diu que, dins dels plans d'autoprotecció i seguretat, el Pla d'autoprotecció
ha de ser el primer dels documents i ha de servir per a l'elaboració de la resta de protocols, ha d’estar a disposició dels treballadors
del centre i ha de tenir la publicitat suficient perquè sigui conegut per la plantilla i, i ens contesta que s'està redactant.
Preguntem sobre els membres del Comitè, que, segons la normativa, han de ser designats per la Direcció del centre, i ens enumera
que són: ell mateix, el gerent, els dos sotsdirectors, el CUE, la tècnica de prevenció i salut laboral, un comandament dels mossos...
Preguntem si hi ha algun treballador de base i ens contesta que no.

- Pràctiques professionals.  Recordem  (sol·licitud nostra registrada amb data 5.1.2016) a la Direcció la  Instrucció 1/2011, sobre
ordenació dels plans d'autoprotecció i seguretat, i manuals d'organització i funcionament dels centres penitenciaris de Catalunya, de
la Direcció General de Serveis Penitenciaris, de 21 de novembre de 2011, i el  Pla d'acollida del CP de Mas d'Enric, de l'Àrea de
Règim Interior Penitenciària, de 22 de gener de 2015, que diuen que la Direcció del centre ha d'elaborar un programa de pràctiques
professionals sobre:

* utilització d'extintors
* utilització d'equips de respiració autònoms
* ús d'altres mitjans antiincendi
* autodefensa i immobilitzacions d'interns agressius
* conducció forçosa d'interns agressius
* manilles i subjeccions psiquiàtriques
* ús d'altres mitjans coercitius i equips d'autoprotecció
* entrada en cel·les en situacions d'emergència
* organització i actuació en situacions de crisi
* control d'interns ubicats a la sala d'observació



* mitjans tècnics de comunicació
* ús de les aplicacions del Sistema d'Informació Penitenciari Català (SIPC)
* ús d'arcs i escàners

Ens diuen que les pràctiques s’hi estan fent. Al·leguem que anar a veure durant mitja hora els equips d’autoprotecció que hi ha al
DERT no són pràctiques professionals.
Ens diuen que els cursos d’extinció d’incendis del CPOT tenen places pels funcionaris del CPMDE. Al·leguem que la formació s’ha
d’adequar als mitjans de cada centre i que el CPOT i el CPDMDE no són en absolut equiparables.
També hi ha el curs al CEJFE d’intervenció en situacions de crisi, però s’ha de tenir el bàsic per poder accedir a l’avançat i aquest per
arribar a l’expert, cosa que no està a l’abast de la majoria de la plantilla.

- Formació dels funcionaris del CCI. La Direcció es compromet a fer formació pels que treballin allí, atès que un dels funcionaris
fixos ha donat formació per encàrrec del CEJFE (no caldria que ho fes l'empresa superficiària);  i  es compromet a que es facin
rotacions.

-  Instàncies d’interns. Reiterem  (sol·licituds nostres registrades amb data 18.1.2016 i 5.2.2016) que s’encarregui a l’impremta la
versió definitiva de les sol·licituds dels interns i que no s’hagin de llençar per impressora. S’estan retornant instàncies perquè l’intern
l’ha feta en un format antic, com la de comunicacions o la de permisos, que, paradoxalment, continuen estant al servidor; o perquè
falta la signatura o el NIP del funcionari, quan la instància, de fet, no la exigeix, com passa amb la mateixa de comunicacions, la
d’alta  en llocs de treball de serveis auxiliars i tallers, i la de permís. El gerent contesta que seria més car que fer-ho com ara. 
Demanem que s’activi l’aplicació de Registre de peticions dels interns per poder donar una resposta a l’intern quan demana la data o
el número de sortida d’un escrit  o en el seu defecte,  poder fer-ho introduint-les a l’aplicació ja existent de  Comunicacions amb
l’exterior/Escrits-sortida, o mitjançant un llibre de registre. El gerent contesta que la normativa de protecció de dades fa que no es
puguin generar  llibres de registre als mòduls, i que el secretari tècnic jurídic té l’encàrrec d’impulsar la nova aplicació. Manifestem la
nostra estranyesa, ja que hi ha mòduls on s’han creat llibres d’altes i baixes, de sancionats, de paqueteria, etcètera.

- Reassignació de serveis. Reiterem (sol·licitud nostra registrada amb data 7.1.2016) que, d’acord amb l’art. 45 del Decret 329/2006,
de 5 de setembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya , s’anotin i
es signin al llibre de serveis (per les dues parts intervinents, cap de serveis i funcionaris) les notificacions de reassignació de servei. El
gerent ens contesta que s’està treballant en un nou format de llibre.

- Locals i taulells sindicals. Recordem que els locals sindicals de la PB de l’A2 no tenen ordinadors ni material per poder treballar: el
de CCOO està obert perquè no té clau, altres no tenen telèfon, hi ha goteres, la mala olor de la PB de l’A2 continua, falten rajoles, no
tenim bústia com havia al CPT, els taulells són diminuts i amagats en un passadís fosc. El gerent contesta que, d’acord amb el Pacte
sobre drets sindicals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 2000, no tenim dret a tenir local, atès que ja
tenim a la nostra disposició  la Junta de Personal del carrer Ramón y Cajal, 52, 1r, de Tarragona: curiosament, al nomenclàtor del
Centre i als llistats d’extensions telefòniques, sempre s’ha fet constar que hi ha locals sindicals.
No obstant, en el futur, el gerent diu que, si hi ha disponibilitat, es dotaran de material.

- Sala de descans i màquines de vending. Recordem que la sala de descans s’està quedant petita pel personal que treballa actualment
i el que vindrà a la segona i tercera fases d’obertura. Les màquines (hi ha quatre) fan molt de soroll quan s’engeguen, especialment de
nit. Si es desconnecten sovint, cosa que ja li consta al gerent que es fa, podran fer-se malbé alguns productes peribles, especialment
quan arribi la calor, o espatllar-se les pròpies màquines.  Demanem que s’ampliï la sala de descans i que es busqui apantallar les
màquines o ubicar-les en algun dels magatzems que hi ha a l’entorn.
Demanem un aparell microones per escalfar els aliments.

- Cafeteria. El gerent diu que no hi ha problema per avançar l’obertura durant el cap de setmana, però que llavors s’hauria de fer el
mateix amb el tancament.
Respecte als menús, diu que s’ha acordat amb el CIRE que hi hagi sempre un plat d’amanida i un de planxa, i que -en els segons-
sempre es pugui optar entre peix o carn.

- Internet als despatxos i cabines dels mòduls. Es planteja la petició amb resultat infructuós.

- Dies de lliurança o compensació procedents d'altres centres. No compensaran els funcionaris que van començar a treballar al
CPMDE el 24.11.2015 sense gaudir dels dies de descans que els pertocava al seu centre d’origen, en el cas que hi hagin canviat de
lloc de treball, per exemple, quan han cessat de GSI i han començat de GAM. Tampoc compensaran les hores de formació, doblatges,
etcètera, procedents d’altres centres, encara que n’estiguin certificades. El gerent diu que no ho faran, excepte que la Comissió de
Seguiment i el Centre Directiu diguin el contrari.

Per falta de temps no plantegem, però hem registrat sol·licituds sobre els següents assumptes:

- Queixes  dels  EMD (amb  data  17.12.2015,  22.12.2015  i  posteriors) a  la  Direcció  i  a  PRL  sobre  agents  físics  (olors,
ventilació, temperatura, soroll...) que provoquen mals de cap, afectació de les vies respiratòries, mareigs, vòmits, irritacions
oculars, que perduren més de 24 hores després d’abandonar el lloc de treball.

- Petició d’abonament de la indemnització al personal funcionari amb destinació definitiva al CPT i traslladat forçosament al
CPMDE, d’acord amb el  Pacte del grup de treball del personal penitenciari dependent de la Mesa sectorial del personal
d’administració i tècnic relatiu a les condicions a aplicar en els trasllats de dependències de l’àmbit penitenciari (sol·licitud
nostra  registrada  amb data  5.1.2016,  al  conseller  de Justícia;  amb data  15.2.2016,  al sotsdirector  de recursos  humans  i
econòmics; i amb dates 3 i 22.2.2016, via ATRI).



- Petició perquè es col·loquin  contenidors o capses de dipòsit i posterior destrucció segura de documents als despatxos
d’interior dels mòduls (sol·licitud nostra registrada amb data 7.1.2016), d’acord amb la Instrucció 1/2006, de 15 de maig, de
la Secretaria General de Justícia, sobre el protocol de destrucció de documentació amb dades de caràcter personal en
suport paper i el Document de seguretat vigent del Departament de Justícia.

- Petició perquè les actes de compareixença retornin als caps de serveis o comandaments superiors, com ha estat sempre al
CPT i continua sent a la resta de l’Estat espanyol, i no les hagin de fer els genèrics o els caps d’unitat de servei interior
(sol·licitud nostra registrada amb data 13.1.2016).

- Redisseny dels Full de moviment, recompte i distribució d’interns d’un departament (sol·licitud nostra registrada amb data
13.1.2016) i del  llibre del mòdul (sol·licitud nostra registrada amb data 5.2.2016): si el llibre del llibre d’incidències del
mòdul és un llibre oficial, com, de fet, diu el protocol, hauria de estar paginat i foliat, tenir diligència d’obertura subscrita pel
subdirector i visada pel director; i, en acabar el llibre,  immediatament després de l’última anotació, caldria consignar la
diligència de tancament. 

- Petició que al costat de les finestretes de venda de les botigues s’exhibeixi la  llista actualitzada de productes i preus,
d’acord amb l’art. 302.2 del Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament penitenciari (sol·licitud
nostra registrada amb data 13.1.2016).

- Petició  (sol·licitud  nostra  amb data  13.1.2016) perquè  es  redissenyi,  normalitzi  lingüísticament  i  es  faci  intel·ligible  el
Resumen producción/Módulos que la cuina fa arribar als offices dels mòduls

- Ordres i notes de Direcció, comunicats interns, etcètera, que s’haurien de penjar tots (datats i numerats correlativament) al
servidor en carpetes diferenciades perquè tothom pugui  tenir  accés  (sol·licitud nostra  registrada amb data 18.1.2016): la
3/2015, de 26 de novembre, relativa als joves (importantíssima) es va penjar al seu lloc al cap de dos mesos, quan ens vam
donar compte i ho vam demanar.

- Dignificació del  lloc de signatura del llibre de serveis de vigilància (taulell  adient, il·luminació, espaiositat)  (sol·licitud
nostra de data 18.1.2016): estem signant en una taula baixa, sense espai (sota d’un extintor, al costat d’un ordinador amb
teclat i ratolí), sense llum i amb gran aglomeració de persones per ser un encreuament de pas.

- Delimitació de les vies, els sentits de circulació i els espais d’aturada o estacionament dels vehicles davant de l’A1 i a la
zona d’accés de mercaderies (M05 i M06) i a ingressos i comunicacions (B2-P16)  (sol·licitud nostra registrada amb data
18.1.2016), d’acord amb l’annex VII.3 del Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes en matèria
de senyalització  de  seguretat  i  salut  en el  treball,  i  l’annex  I.5.7è  del  Reial  decret  486/1997,  de 14 d’abril,  pel  qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball: no serà la primera vegada que un vehicle es
desfrena, punxa un neumàtic, perd la direcció o s’incendia. S’han de marcar -com el SPRL va obligar a fer al CPT- passos
zebra i posar senyals de límit de velocitat: això és més important i urgent que delimitar les zones de fumadors (Ordre de
Direcció núm. 1/2016, de 21 de gener).

- Validació pel director de les sol·licituds d’activitats formatives fetes a través de l’ATRI (sol·licitud nostra registrada amb
data 5.2.2016).

- Determinació del lloc d’escorcoll amb nu integral als mòduls i altres dependències d’ús col·lectiu del Centre, dotació del
mobiliari adient (cadira, estoreta, taula) i regulació de la periodicitat de rentat de les bates, d’acord amb l’art. 68.3 del Reial
decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el reglament penitenciari i de la Circular 1/2008, de 14 de març, sobre
escorcolls i aplicació de mitjans de control adequats (sol·licitud nostra registrada amb data 11.2.2016).

- Adquisició d’un carregador universal de mòbils o d’una bateria externa perquè els ingressos que no poden fer la  primera
trucada per falta de càrrega del seu mòbil, on tenen l’agenda de contactes, la puguin fer i que el problema no repercuteixi
després en els funcionaris del mòdul (sol·licitud nostra registrada amb data 11.2.2016).

- Elevació de la normativa del DERT a rang de protocol validat i formació, fent constar l’obligació d’introduir al SIPC els
escorcolls amb nu integral i d’imprimir els comunicats corresponents (sol·licitud nostra registrada amb data 16.3.2016).

- Petició perquè l’encarregat del Registre general disposi d’un segell per compulsar les còpies dels documents que el personal
presenti acompanyant els seus escrits (sol·licitud nostra registrada amb data 16.3.2016).

- Estan sortint interns de permís o en autogovern que ni l’intern, ni els funcionaris de servei ni els educadors ni l’OGI han
estat informats prèviament perquè cadascun puguin planificar la seva feina (sol·licitud nostra de data 16.3.2016).

- Petició perquè es refusi la correspondència d’entrada sense remitent o que contengui objectes que es noten a simple vista o
al tacte (sol·licitud nostra registrada amb data 16.3.2016).

No plantegem perquè ja s’han resolt qüestions com:

- Compensació de les hores extraordinàries dels cinc funcionaris del CPT que el 24.11.2015 van iniciar la seva jornada a les
5.45 hores per executar les conduccions al CPMDE (sol·licitud nostra amb data 5.12.2015).



- Petició perquè els treballadors puguin escollir els dos membres del CPMDE per a la  Comissió Disciplinària (sol·licitud
nostra registrada amb data 5.1.2016), d’acord amb la  Instrucció 8/2006, de 15 de desembre, sobre eleccions de membres
electes de la Comissió Disciplinària dels centres penitenciaris de Catalunya i sobre la designació de determinats membres
de la Junta de Tractament.

- Entrega de  fitxa d’informació de riscos als funcionaris que s’han anant incorporant després del 24.11.2015  (sol·licitud
nostra registrada amb data 5.1.2016).

- Implantació del formulari d’oblit de fixatge (sol·licitud nostra registrada amb data 18.1.2016).

- Nomenament  del personal d’identificació,  d’acord amb l’art.  340.h del  Reial decret 1201/1981, de 8 de maig, pel qual
s’aprova el reglament penitenciari (sol·licitud nostra registrada amb data 17.2.2016).

- Sol·licitud perquè els funcionaris no hagin d’entrar a l’aplicació Peculi d’interns per aclarir els rebuts de moviments sense
concepte i sense signatura de funcionari que els arriben (sol·licitud nostra registrada amb data 16.3.2016).

Restem oberts a que qualsevol treballador, funcionari o laboral, afiliat o no, ens plantegi qualsevol assumpte o problema per portar-lo
a les properes reunions amb la Direcció.

Gràcies a tothom per la seva col·laboració i participació.

El Catllar, 4 d’abril de 2016.

www.ccoo.cat/fsc/presons  

TU HI GUANYES


