
 

 
Via Laietana n º 16   

Tel. 934812834-Fax 934812774 
                                        www.ccoogenepresons.org  genepresons@ccoo.cat   TWT @ccoogenepresons    

       
 

INFORMA   Secció Sindical C.P Lledoners            
cplledoners@ccoo.cat           

genepresons@ccoo.cat  
@ccoocplledoners 

www.ccoogenepresons.org                                                                                                                                                    
             

 
 

NOVES IDEES DE LA DIRECCIÓ PER A LA GESTIÓ EFICIENT 
DE LA PLANTILLA 

 
L’any passat va ser el criteri per a l’aplicació del coeficient del 25% de simultaneïtat 
en les lliurances del personal GAMP, GAMV, CAF i CUSI amb horari de dilluns a 
divendres, i aquest any és la planificació de les vacances, dies d’AP i CF, entre 16 de 
maig al 30 de setembre, que s’ha de lliurar abans del dia 30 d’abril. 
 
Des de CCOO no podem permetre que una vegada més la direcció del centre intenti 
limitar els drets de la plantilla. 
 
Recordem a la direcció que això no es una gestió eficient de la plantilla, no es pot 
gestionar un centre aplicant sempre mesures restrictives al personal. 
 
Aquest estiu la direcció del centre aplicarà el mateix criteri de lliurança que l’any 
passat que, mentre aplicava un criteri restrictiu a la plantilla, ells marxaven el 50 % . 
Això a casa meva té un nom .... 
 
Llencem una crida als altres sindicats a què s’uneixin a nosaltres i fer front 
comú a una nova interpretació restrictiva del que significa gestionar una 
plantilla de personal al segle XXI. 
 
Ens preocupa que la direcció en lloc de gestionar un centre penitenciari es dediqui  a 
obrir fronts de conflicte i de crispació a la plantilla, en temes en els que no hi ha hagut 
ni hi ha problemes . 
 
Recordem a la direcció que els acords del grup de treball de presons son per complir-
los aquí i igual com els apliquen tots els centres penitenciaris no per fer 
interpretacions alternatives. 
 
Ens oposem a l’obligació d’haver de quadrar i planificar les teves necessitats a  quatre 
mesos i mig vista, no ho entenem. Ara a part d’això volen condicionar les vacances, 
els assumptes propis, la compensació de festius, així com qualsevol altre permís que 
es pugui assimilar a aquest, a les seves necessitats de servei.  Això és inacceptable. 
I tindrà conseqüències en cas de produir-se. 
 
Si el problema és la manca de personal, la direcció ha de fer les gestions oportunes 
davant la DG, igual com fan els altres centres. I això, tenint encara 500 companys al 
carrer. 
 

EXIGIM LA RETIRADA D’AQUESTA EXIGÈNCIA 
 
Sant Joan de Vilatorrada, 17 de març de 2015. 

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:                                          
                             cplledoners@ccoo.cat  
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