
 

 

    

HAN PASSAT 133 DIES DEL NAIXEMENT 
PENITENCIARI D’AQUEST CENTRE. 

 
La secció sindical de CCOO al CPPB ha estat fins ara en una actitud coherent de 
prudència i d’observació professional I responsable. Hem assistit de forma activa i 
constructiva participant en les reunions convocades per la Direcció del centre.  

Però, ha arribat el moment de fer un esquemàtic i positiu resum de temes plantejats i 
que no s’han resolt, i que ja no podem esperar més temps a què es resolguin de forma 
satisfactòria: 

PERSONAL: 

El miratge que momentàniament estem vivint aquests dies amb l’increment de 
personal, es dissiparà ben aviat amb l’obertura dels departaments del DERT, JOVES, 
INFERMERIA (orgànics i psiquiàtrics). Per tant ens temem que tornarem a la situació 
dels  anteriors 133 dies en els quals  els treballador@s del centre no podien gaudir dels 
seus descansos legals. Per la qual cosa, demanem als responsables de la Direcció 
General que no menystinguin aquestes necessitats  i  destinin la dotació de funcionaris 
suficients perquè l’obertura d’aquests mòduls es faci amb les garanties de seguretat 
necessàries, perquè tornant a la situació que hem viscut fins ara posem en perill la 
seguretat dels interns, la nostra i els drets laborals de tot@s. 

La gestió de l’oficina de personal, continua sent un desastre, malauradament desprès 
de quatre mesos. I ara a sobre hi ha una limitació del temps diari de recollida 
d’instàncies  i sol·licituds al personal, fet derivat precisament, pel mal funcionament i 
la desconfiança que genera aquesta oficina i el seu responsable directe. 

SALA DE DESCANS I MÀQUINES DE VENDING: 

Hem reiterat en totes les reunions tingudes amb la Direcció que les queixes 
generalitzades envers a aquesta sala han estat pel soroll excessiu d’aquestes màquines 
i pel tipus de producte que contenen, que no són gens saludables. Respecte al primer 
punt, ja hem reiterat la necessitat d’ubicar les màquines fora de la sala, i de tipus de 
producte que han d’oferir, a part dels genèrics, altres de saludables, tipus fruita i 
entrepans envasats, que cobreixin les necessitats dels funcionaris que fan horari de 
tarda/nit i no tenen mitjans per accedir a un àpat a la cafeteria de funcionaris durant el 
seu torn de treball. L’horari de la cafeteria del centre és del tot irracional. A partir de 



 

 

les 16.00 h continuen havent molts treballadors amb necessitats nutricionals, igual 
com les que es satisfan al matí. 

 

SEGURETAT: 

És necessari fer un increment de walkies i claus mestres en els mòduls. També cal 
renovar alguns equips individuals de detecció de metalls ( raquetes), ja que són 
herència de l’antic C.P Figueres i no compleixen realment amb les seves funcions de 
detecció. S’han de revisar els arcs detectors de metalls dels mòduls i calibrar la 
megafonia d’aquests. 

Nota: Hem de recordar que el centre s’ha obert sense fer l’avaluació de riscos i sense 
aprovar els plans d’autoprotecció. La majoria del personal que esta fent els protocols 
de seguretat, no tenen la formació mínima requerida. També que el complex sistema 
de seguretat i videovigilància  que controla la seguretat del centre no està dissenyat 
per controlar al personal sinó per ajudar-lo en les seves funcions.  

Per acabar, malauradament i a pesar els esforços fets des d’aquesta secció sindical i 
dels companys/es de l’Agrupació de Personal Penitenciari, no hem aconseguit que es 
reincorpori al seu lloc de treball de G.O (genèric d’oficines) la nostra companya i 
delegada, Imma, víctima d’una discriminació intolerable. Des d’aquí anunciem que 
farem tot el que estigui en la nostra mà perquè no es produeixi aquesta situació 
d’assetjament pel fet de militar en una determinada força sindical o política. 

CCOO es posa a treballar, després d’aquests 133 dies, amb un altre nivell d’exigència i 
avisem que si no es resolen temes importants, aquests i altres que aniran sortint, no 
estarem en el camí correcte per crear un clima de confiança i professionalitat que porti 
a l’èxit del projecte CPPB. 
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