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REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ 24 DE FEBRER DE 2016 

 

Hi assisteixen el Director, la Gerent, el Cap de l’Oficina de Recursos Humans i les forces 
sindicals CC.OO, CSIF, CATAC i UGT. 

 

Comença la reunió amb la presència del Subdirector de Tractament que ens presenta l’esborrany 
de la revisió del pla funcional i que aquests dies s’està presentant a la plantilla. Està previst que 
entri en funcionament el primer semestre del 2016. 

 

També ens informa sobre el programa de recollida selectiva que ja s’està realitzant en alguns 
mòduls i que ara es presentarà en el proper Consell de Direcció per ampliar-los a tots els 
departaments buscant el valor educatiu. Sobre la realització de cursos de formació professional 
ocupacional al centre, que fa més de dos anys que no es realitzen, ens informa que aquest 25 de 
febrer tenen una reunió amb la DG. El Director esmenta, com una eina a tenir en compte, la 
formació virtual. 

 

El Director ens comunica que s’està elaborant una auditoria sobre la Taula de Participació Social 
(TPS) i quan es tingui el resultat es comunicarà a la plantilla. 

 

VOLUNTARIS DEL SEPAP 

 

Alguns dels nostres companys han viscut recentment una situació surrealista: els voluntaris del 
SEPAP han anant mostrant un correu del subdirector de tractament que els autoritzava a accedir 
a la P06 dels mòduls quan hi hagi professionals. CC.OO demana a la direcció que faci un 
comunicat intern i posi una mica d’ordre. 

 

ACTIVITAT AL POLIESPORTIU EN CAP DE SETMANA 

 

CC.OO s’oposa i demana a la direcció del centre que reconsideri l’obertura del poliesportiu en cap 
de setmana, que s’està produint des del gener, i que comporta que una mitjana de 30 a 40 interns 
realitzin una activitat sense monitor i comptant exclusivament amb la supervisió del funcionari de 
cabina. 

 

Critiquem que obrin el poliesportiu ara, després de més de quatre anys amb la plaça de monitor 
de cap de setmana vacant i sense cobrir. 

 

CC.OO considera aquesta decisió una altra temeritat per part de la direcció, i que es suma 
a l’existència de departaments que sempre estan dotats únicament amb un funcionari, 
incomplint els protocols de seguretat mínims. El director tan sols manifesta que, si es 
produeix algun incident,  ho valorarà. 
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MOVIMENTS DE PERSONAL AL CENTRE 

 

A principis de febrer 6 CUSIS (4 del torn de matí / 2 torn de tarda)  van obtenir plaça provisional a 
B2, a través de la convocatòria al portal ATRI. A més, hem de sumar la plaça vacant de CUSI 
matí que ha ocupat provisionalment el lloc vacant de CS. 

 

Pròximament es publicaran 3 convocatòries a l’ATRI i després sortirà l’última vacant de CUSI que 
ha passat a CS. 

 

Per suplir aquesta disminució de personal comptem amb 6 reforços de GAMV, 3 dels quals 
cessaran en el moment que s’ incorporin els CUSIS provisionals. 

 

Paral·lelament  3 CUSIS de cap de setmana i 1 de tardes han passat de forma provisional al torn 
de mati. 

 

La direcció ens informa que està pensant algun mètode per a distribuir els CUSI de cap de 
setmana. 

 

Ens informa que majoritàriament, tret d’algun cas puntual, tots els canvis de guàrdia que s’han 
realitzat s’han fet a petició dels interessats. En aquells casos que han estat imposats per la 
direcció CC.OO recorda que ha de fer-se amb criteris objectius i imparcials i dubtem que això 
s’hagi respectat. 

 

Els canvis de dos companyes de GAMP que han passat de serveis exteriors a tallers responen a 
mesures plenament organitzatives dins la potestat del director. CC.OO altre cop posa en dubte 
aquestes mesures organitzatives. 

 

CC.OO demana informació sobre el servei de nit d’un dissabte fa dos cicles, cobert per companys 
de la guàrdia 5, amb només 9 funcionaris. La direcció ens reconeix el fet i l’atribueix al fet de 
respectar la lliurança del 25 % de la plantilla sumant quatre absències d’última hora. CC.OO 
demana a la direcció planificació i no improvisació. 

 

CC.OO ens preocupem per l’evolució de les dotacions de les guàrdies al centre (actualment totes 
són de 18, excepte una de 19). Recordem a la direcció que amb aquestes dades la dotació de gsi 
al centre ja s’adapta al pla 2020 i que no es pot permetre cap més disminució de personal. 

 

CRITERIS PER A L’APLICACIÓ DEL COEFICIENT DEL 25% DE SIMULTANEÏTAT EN LES 
LLIURANÇES DEL PERSONAL GAMV I GAMP AMB HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES 

 

CC.OO  altre cop som l’únic sindicat que exigim la retirada de l’escrit de la gerent. La 
direcció del centre fixa unes directrius que escapen a qualsevol judici de racionalitat. Agrupa 
col·lectius per a aplicar el 25 % de coeficient de simultaneïtat, però d’altra banda els separa per 
departaments per impedir que marxin, inclou en un mateix grup persones amb compensació de 
festius i sense, persones amb reducció de jornada, etc.  
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La direcció es nega en rodó a la seva retirada, però informa que en períodes no complicats de 
personal (tret d’estiu, Nadal, Setmana Santa, ponts) s’intentarà no denegar cap permís inclús si 
s’està per sobre del 25%. CC.OO troba kafkià un cop mes la situació i seguirem lluitant per 
intentar reconduir la situació. 
 
CONCURS HORARI 
 
CC.OO fa temps que reclama a la direcció la convocatòria del concurs horari que anem 
arrossegant del 2015 en què no es va realitzar. 
 

Finalment la direcció comunica que en 15 dies es traurà i que la resolució es farà previsiblement 
durant el mes d’abril. 
 
CC.OO farà un seguiment que tota i cada una de les places que estan ocupades de forma 
provisional pendent de consolidació i que amb la discrecionalitat de la direcció de prendre 
mesures organitzatives limiti la mobilitat de la plantilla. 
 
CALENDARITZACIÓ DE LES REUNIONS AMB DIRECCIÓ 
 
CC.OO demana a la direcció una calendarització de les reunions, que consti en acta aquest 
compromís i que es respecti. CC.OO troba sorprenent la poca disposició d’aquesta direcció amb 
la part social: recordem que l’última reunió va ser el maig del 2015. 
 
CC.OO va haver de fer una queixa en l’última reunió de la comissió de seguiment:” CC.OO demana 

que, des de Direcció General, es donin directrius a les direccions dels centres per garantir la celebració de 
reunions amb els representants dels treballadors/res de manera regular. L’Administració diu que en la 
reunió amb els equips directius de tots els centres es varen transmetre una sèrie d’indicacions al respecte.” 

 
S’acorda la realització d’una reunió trimestral. 
 
FALTA DE RADIOTRANSMISSORS AL CENTRE 
 
CC.OO un cop més posem de manifest la falta de radiotransmissors al centre i el mal 
funcionament dels que en teoria estan operatius. 
 
La gerència del centre ens torna, un cop més, a donar dades totals que no reflecteixen la realitat. 
Segons diu hi ha una dotació total de 84 aparells, dels quals 76 estan operatius, 2 reparats que 
arribaran aviat i 5 pendents de dotació econòmica per a la seva reparació.  
 
Les nostres dades, basades en fets reals, és que al MR1 dels 4 aparells que tenien actualment 
sols tenen operatiu 1. L’accés B dels 11 aparells només 8 estan operatius i podríem anar seguint. 
Totes aquestes dades la gerència les desconeixia. 
 
Demanem una mica més de rigor i serietat 
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OPERACIONS DE PECULI AMB LA LÍNIA OBERTA DE LA CAIXA 
 
CC.OO insta a la direcció a una solució immediata i que rectifiqui el fet que els companys de 
peculi hagin d’operar a través de la línia oberta de la caixa amb les seves dades personals en lloc 
de les professionals. Cedint informació privada a una empresa externa. Ja no entrem a valorar els 
possibles riscos, la seguretat ...  
 
Sol·licitem a la direcció que canviï l’operativitat actual  i es passi a una línia oberta d’empresa. 
 
La direcció reconeix el fet i es posarà en contacte amb l’entitat bancaria, per corregir aquest fet,  
que mai s’hauria d’haver permès. 
 
CLIMATITZACIÓ CABINES 
 
CC.OO un cop més, igual com va fer en les onades de calor d’aquest estiu, torna a fer evident a 
la gerència del centre la realitat que sembla desconèixer. 
 
Demanem una solució per a la climatització en les cabines, sobretot en els accessos. Tot i haver-
hi un termòstat, aquest no funciona correctament.  
 
LOCUTORIS DE COMUNICACIONS ORALS 
 
CC.OO sol·licita que la direcció valori la possibilitat de posar dos panys en els locutoris de 
comunicacions orals per fer més funcional la custòdia d’interns del DERT. Cap d’elles disposa 
d’un tancament, deixant (normalment entre setmana amb els advocats o altres professionals) a 
dos funcionaris de servei. 
 
També els hi recordem que quan  s’autoritza  un intern del departament especial  la comunicació 
en cap de setmana, fora del seu horari, es fa impossible separar-lo de la resta d’interns. 
 
La direcció no veu cap problema i rebutja el tancament de dos locutoris, en tot cas es revisaran 
els protocols del DERT. 

 
DIFUSIÓ PER YOU TUBE DEL VIDEO SOBRE L’ETERNAL RUNNING LLEDONERS 
 
El passat 23 de gener es va celebrar una altra edició de l’ETERNAL RUNNING LLEDONERS, 
aquest cop però la direcció va autoritzar l’enregistrament d’imatges amb una goPro que portava 
col·locada un dels participants, així com una càmera de gravació. 
 
CCOO pregunta a la Direcció per la difusió del vídeo d’aquest acte on  apareixen funcionaris, 
sense haver donat el seu consentiment. La direcció ens diu que ells no tenien el coneixement de 
la publicació d’aquest vídeo: havien demanat un visionat previ i no s’ha donat. Ens diuen que han 
posat el cas en mans de DG perquè es retiri immediatament. El dia d’avui (28 de febrer de 2015) 
encara apareix a You Tube  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bW3WBLlGq9w&ab_channel=JordiGilFernandez 

https://www.youtube.com/watch?v=bW3WBLlGq9w&ab_channel=JordiGilFernandez
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CC.OO comprova, amb perplexitat, que l’única assumpció de responsabilitats de la direcció es 
redueix a expressar el compromís que seran més estrictes i que es valorarà repetir aquest tipus 
d’activitats. Alhora que ens sembla increïble que la direcció no s’hagi posat en contacte amb els 
companys que surten sense el seu consentiment en la gravació. 

 

SESSIONS FORMATIVES SOBRE RADICALISME ISLÀMIC 

 

CC.OO en l’anterior reunió amb direcció va demanar que les sessions formatives sobre 
radicalisme islàmic, que el departament estava planificant als centres, s’obrís a tota la plantilla 
com s’ha fet en algun altre centre. 

 

La direcció ens informa que a Lledoners sols es va impartir pels membres de l’equip directiu i els 
comandaments intermedis i que estan pendents d’una nova jornada, però sense data fixada 
encara. 

 

COMITÈ D’AUTOPROTECCIÓ 

 

CC.OO demana informació sobre el procediment que utilitzarà la direcció per a ocupar la vacant 
que es va generar amb la plaça de CS que va marxar a Tarragona. La direcció ens informa que el 
CUSI que ha optat a la plaça de CS ocuparà la vacant i que es generarà una de CUSI que es 
substituirà aviat. 

 

PETICIONS ALTRES SINDICATS 

 

CATAC demana una reunió amb l’equip directiu i CUSI’s més habitual. El Director es compromet 
a demanar reunions més periòdiques. CCOO estem a favor d’aquesta petició. 

 

UGT proposa el tall del subministrament telefònic des de les cabines dels mòduls, per tenir un 
major control d’aquest. La direcció es compromet a mirar el tema. CCOO insisteix que s’hauria de 
preveure la possibilitat d’un ús discrecional per part del personal dels mòduls. 

 

UGT demana que els canvis de MATÍ a canvi de la NIT no afectin el servei de nit, demanant uns 
mínims. La direcció els informa que des de novembre de 2014 no s’obliga ningú a realitzar 
aquests canvis, i que són els GSI’s els que s’ofereixen.  

 

Sant Joan de Vilatorrada, 28 de febrer de 2016.      

                

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: 

 

 


