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REUNIÓ AMB DIRECCIÓ 04/11/2014 

 
 

En la reunió que hem mantingut avui amb la direcció del centre el tema estrella ha estat el 
Pla Funcional. CCOO volíem saber en quina situació de desenvolupament es troba i quines 
eren les estadístiques sobre els incidents  als mòduls des de la implantació d’aquest Pla. 

 
Se’ns diu, per un costat, que encara és aviat per valorar la seva implantació des del punt de 
vista tractamental. Que com a mínim ha de passar un any. I pel que fa a l’augment dels 
incidents ens diuen que, en relació al mateix període de l’any passat, aquests han disminuït 
(sic). Com ja és sabut els números hi ha maneres de calcular-los per tal de fer-los quadrar al 
gust de l’oient. D’altra banda,  es consolen dient que abans la conflictivitat estava 
concentrada i ara està repartida. I tots contents. En fi, ja estem acostumats a les vaguetats... 

 
Però el que realment ens ha sorprès – en el debat sobre el Pla Funcional- és que s’ha 
reconegut, per part de la direcció, la manca de fluïdesa d’informació que hi ha entre els 
professionals d’interior, especialment els comandaments intermedis i el Subdirector 
d’interior. CCOO  fa temps que ens queixem que als treballadors d’interior ningú no ens fa 
cas, hi ha problemes als mòduls, els incidents i baralles es relativitzen i se’ls hi treu 
importància. Amb la implantació del Pla Funcional això s’ha agreujat. I per suposat, quan 
proposem millorar els canals de comunicació i d’informació no estem parlant de fer més 
informes, que és la seva solució per qualsevol problema. Quina creativitat! 

 
De la mateixa manera que es va parlar amb els CUSI’s i  els professionals de 
tractament per veure la implantació del Pla Funcional i conèixer la seva opinió, CCOO 
hem demanat que se segueixi comptant amb aquests professionals per anar veient 
com afecta la implantació del Pla a tots nivells. Que es facin valoracions cada x temps 
amb els professionals d’interior, els de tractament i els responsables de la direcció 
d’aquestes àrees, per anar corregint i avaluant el desenvolupament del Pla.  Però això 
no els ha agradat perquè – pensem-  els  fa por escoltar als professionals i sentir les veritats 
i la realitat dels mòduls, molt allunyada de la  dels despatxos i els papers.  I això podria 
suposar canviar aspectes de l’organització del treball i del Pla que el seu orgull professional 
s’hauria d’empassar.  
 
I això també suposaria,  per part del Subdirector d’interior que és a qui se’l veu més allunyat 
de la realitat- baixar, escoltar als treballadors i, si cal, rectificar en les mesures adoptades. 
En resum: treballar. Però no se’l veu gens disposat a engegar una tasca que pot posar en 
qüestionament la seva professionalitat. No està disposat a poder arribar a sentir com els 
professionals d’interior li poden donar lliçons de com treballar i organitzar la feina.  Serveixi 
com a exemple que en tot el debat sobre el Pla funcional a la reunió d’avui, parlant 
d’incidents i queixant-nos de la manca de comunicació i atenció que pateixen els funcionaris 
dels mòduls amb el subdirector d’interior, aquest no ha dit una paraula pràcticament. Per ell 
tot va bé, no hi ha tants problemes ni estem tan malament com diem. Així ens va... 
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També hem tocat els següents temes: 
 
Tuberculosi: S’ha activat el protocol al respecte perquè un intern ha donat positiu en les 
proves que se li van fer. Es troba actualment aïllat a la UHPT. Es procedirà a fer analítiques 
a les persones que puguin haver tingut relació amb ell. No es descarta que sigui contagiós. 
 
 
Revisions mèdiques: Tot i el retard que portem s’estan fent els tràmits per endegar-les com 
més aviat millor. 
 
Xinxes: Hi ha 8 cel·les al MR 9 infestades. Això comença a semblar una plaga. Hi ha un 
protocol sobre paràsits que de vegades s’aplica bé i de vegades no.  S’està intentant 
millorar-lo. 
 
Màquines de vending: La merda de màquines que ha posat el CIRE només reben queixes 
per part de tothom, llevat del Gerent, que troba els seus productes autèntiques delicatessen. 
No només els productes són menjar-escombraria, sinó que no es reposen, els plàstics dels 
bocates es cremen i fan pudor, no hi ha ventilació per treure el fum, la pudor arriba als 
despatxos de tractament, es posaran extintors per si es cala foc... En fi, que tenim una nova 
cafeteria i un nou servei que no ens el mereixem... Si , segons el CIRE,  tot això s’ha fet per 
reinserir als interns, que vinguin i ens ho expliquin. 
 
Incident a Salut Mental: S’estan fent les reparacions necessàries a les portes de les cel.les 
per tal d’evitar accidents com el que va tenir lloc. 
 
Walky Talkies: Dels 45 que es van portar a arreglar, 10 han estat reparats i es distribuiran 
ben aviat. Els altres 35 estan pendents d’aprovació de pressupostos a DG. És dir, ens 
jubilarem i encara estaran al mecànic... 
 
Robatoris als vestidors: S’estan adequant les portes de les taquilles amb unes platines per 
posar un cadenat. Estem a la fase de proves en aquest tema. 
 
Seguirem informant. Per exposar qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb 
els vostres delegats de CCOO. 
 
 
 
 
 
Secció Sindical CCOO-Brians2 
 
Sant Esteve Sesrovires, 4 de novembre de 2014 

 
 

 
 


