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COMISSIÓ DE SEGUIMENT 24 ABRIL (CONTINUACIÓ) 

Assisteixen a la reunió, per part de l’Administració, els responsables de la Direcció General i 

representants de la DG de Funció Pública i del Departament d’Economia i Finances. Per part 

dels sindicats, CCOO, UGT, CATAC i CSIF. 

Donada l’extensió de la comissió del 17 d´abril, l´Administració va ajornar els següents temes 

proposats que us procedirem a informar;  

CENTRE OBERT 2: CARÈNCIA DE TAQUILLES. SOL·LICITUD D´UNA NOVA CÀMERA 

DE VIGILÀNCIA AMB MAJOR VISIÓ. MATEIXA PORTA D’ACCÉS PEL PERSONAL, 

INTERNS, MERCADERIES I VISITES. INCREMENT DE CARREGA DE TREBALL ARRAN 

DEL TANCAMENT DE L’ANTIC CO1  

CCOO denunciem la carència de taquilles al centre, i  mes després del grup d’interns que ha 

enviat l’Administració amb el tancament de l´antic CO1. L’Administració admet la carència, 

responen que després de veure la petició les van demanar i que en breu les ubicaran. En 

relació a la petició de CCOO d’una nova càmera que permeti una visió de qualitat i 

adequada, l’Administració respon que tractaran d’instal·lar l’antiga càmera del CO1.  

CCOO demanem formalment que s’ajustin els horaris d’entrades i sortides del centre, interns, 

mercaderies, treballadors i visites, no han de coincidir, sobretot tenint en compte que nomes 

hi ha una porta d’accés. L´Administració indica que és un tema organitzatiu del centre, que 

plantegem amb la direcció el cas. En tot cas es plantejarà i en cas que no es resolgui es 

tornarà a valorar.  

 

BRIANS 2: PÈRDUA DE LLOCS DE TREBALL, GAMP, GAMV  I GO 

CCOO exposem que en els darrers mesos, la pèrdua de personal al centre ha anat a l’alça 

d’una manera insostenible. En relació al 2014 es preveu una pèrdua de 17 llocs de treball, 

repartits entre GAMP, GAMV i GO segons la direcció del centre. Estan amortitzant places de 

d´OIT, comunicacions, gabinet, 11 places de GAMV i un GO de RRHH (entre d’altres places 

que han desaparegut directament, en àrees com gestió penitenciaria) . 

L´Administració respon que no ha donat cap consigna ni indicació a la direcció de Brians 2, 

en cas de que sigui veritat, significaria que la direcció d´aquest centre va per lliure. CCOO 

exigim que aturi i que es rectifiqui el concursillo, que es doni cobertura i s’ofereixin totes les 

places. L´Administració es compromet a demanar informació al respecte.   
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LLEDONERS: CARèNCIA DE PERSONAL GENERALITZADA. SOL·LICITUD 

COBERTURA DE LLOCS, AFECTACIÖ CAMPANYA ELECTORAL  

 CCOO denunciem que al CP Lledoners hi ha una carència de personal endèmica, es 

deneguen de manera sistemàtica permisos i vacances als funcionaris emparant-se en les 

“necessitats de servei”. Els canvis de servei obligatoris estan a l’ordre del dia, alterant les 

guàrdies, generant dificultats organitzatives i de gestió de permisos a tots els nivells. 

L’Administració fa referència a dificultats puntuals degut a les baixes mediques. CCOO 

recorda que dintre del coeficient del 25% que pot gaudir de dies no computen les baixes, ni 

res mes que no siguin, les vacances, assumptes propis i compensació de festius. 

CCOO, CSIF i CATAC hem registrat un escrit al Conseller i màxims responsables de la 

Direcció General, exposant la preocupant situació en que es troba el centre. 

CCOO exposem que en referència a la cobertura de llocs durant la campanya electoral estan 

tenint prou temps per organitzar i donar cobertura a les necessitats de personal que puguin 

donar-se. El cap de servei de gestió de RRHH ens informa que 22 treballadors es presenten 

a les eleccions i han sol·licitat gaudir del permís per a la realització de la campanya electoral. 

Enviaran entre 8-10 treballadors per un període d´un mes (encara que la campanya electoral 

duri 15 dies). CCOO exposem que els comptes no quadren, que tornin a valorar la dotació i 

que garanteixin la no afectació al servei i a la resta de treballadors.    

CP TARRAGONA: CARENCIÈS DE CUSI   

CCOO sol·licitem que en tot moment ha d’haver-hi caps d´unitat al centre, i que la dotació es 

insuficient. L´Administració respon que, per ells, la dotació de 8 CUSI és suficient, destaquen 

que el nombre actual d´interns al CP Tarragona és el nombre més baix que recorden. CCOO 

els recordem que un centre no només s’organitza amb valors numèrics, que incideixen molts 

altres factors, en tot cas sol·licitem que en tots els serveis tinguin la dotació de caps d’unitat i 

de serveis adequats. 

INGERÊNCIES ENTRE CP HOMES I CO1. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ I CÀRREGUES DE 

TREBALL 

CCOO denunciem que els protocols entre centres poden donar un cert grau d’incertesa en 

les actuacions, i un increment de la càrrega de treball. L´Administració respon que la intenció 

és la contraria i que es concreta per la pròpia seguretat.  

En tot cas CCOO demanem que no suposi una càrrega de treball extra pels treballadors. El 

subdirector de centres ens informa que en identificació i gestió, l’acompanyament el faran 

sempre, en primer lloc els treballadors del CO1.  
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REVISIÖ DE PROTOCOLS D´INFOMACIÓ I FORMACIÓ PELS TREBALLADORS  

CCOO demanem més formació/informació per la totalitat de treballadors per part de 

l´Administració, per seguretat pròpia i per la implantació d’ordres de direcció o instruccions, 

demanem mes incidència en aplicació de protocols i detecció de grups i bandes 

organitzades. 

  

 

US CONTINUAREM INFORMANT 
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Barcelona, 24 d´abril de 2015 


