
                   

         

REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ CPJOVES 11.02.2013 

 

Assisteixen per part de la Direcció del Centre, el Sr. Director, el Sr. Subdirector 

de Servei d´Interior, laSra. Subdirectora de Tractament, el Sr. Gerent i el Cap de 

Recursos Humans 

Per la part sindical, els representants de CCOO i UGTPRESONS  

 

AGRESSIÓ ALS FUNCIONARIS DEL MÒDUL 4 EL PASSAT CAP DE SETMANA 
 

Els sindicats sol.licitem informació de la brutal agressió que van patir aquest cap 

de setmana dos companys que prestaven servei al Mòdul 4 per part d´un intern. 
 

La Direcció del Centre ens explica que es van complir tots els protocols de 

classificació d´interns, inclosa la visita per part del psiquiatra del Centre a 

l´intern i que ni hi havia cap indici previ que fes preveure l´ agressiu 

comportamental de l´intern. Per aques motiu, l´intern es clasificat en règim de 

vida ordinari. 
 

No obstant, a la vista d´aquesta lamentable agressió als companys, la Direcció 

del Centre es compromet a denunciar els fets davant el Jutjat i a aplicar el 

Reglament Penitenciari amb la màxima contundència. 

Volem manifestar tot el nostre recolzament als companys agredits, així com 

elogiar la seva gran professionalitat. 

 

GAUDIMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS GENERATS AMB 

ANTERIORITAT A L´ANY 2013 
 

La Direcció del Centre ha tret una Ordre de Direcció obligant els nostres 

companys a gaudir de tots els serveis extraordinaris que hagin generat amb 



anterioritat al dia 1 de gener de 2013 en el termini d´un any; es a dir, abans del 

dia 31 de desembre de 2013. 
 

Si bé la Direcció del Centre va decidir les dates en què els companys havien de 

venir a prestar una sèrie de serveis extraordinaris, ara no els hi dóna el dret de 

decidir quan en poden gaudir d´aquest crèdit d´hores extraordinàries. 

La Direcció del Centre agraeix molt que els companys hagin cobert aquesta 

deficiència endèmica de personal que durant anys hem patit en el nostre Centre 

penitenciari però defensa que ara, per motius de “gestió”, els hi ha d´obligar a 

gastar aquests crèdits d´hores. És a dir, els serveis extraordinaris no només es 

fan quan a l´Administració l´interessa, sinó que es tornen també segons els 

criteris d´interés de l´Administració. 
 

Els sindicats presents s´oposen amb rotunditat a aquesta mesura que consideren 

coercitiva i no estan disposats a negociar cap retallada en quant al dret de 

gaudiment del serveis extraordinaris amb caràcter indefinit. 
 

La Direcció del Centre, unilateralment, decideix canviar els criteris pel gaudiment 

del serveis extraordinaris generats amb anterioritat del dia 1 de gener de 2013, 

establint que a data 31 de desembre de 2013 cap funcionari podrà tenir més de 

10 serveis extraordinaris pendents de gaudiment. 

 

MÀQUINA DE BEGUDES A L`ÀREA DE DESCANS DE FUNCIONARIS 
 

Es fa un recordatori a la Direcció en relació al seu compromís de posar una 

màquina d´aigües de 1,5 litres a l´Àrea de Descans dels funcionaris. El Gerent 

del Centre ens comunica que ja es va demanar però que l´empresa gestora no ha 

autoritzat la seva ubicació en aquest espai perquè considera que no es rendible. 

La Direcció es compromet a continuar fent les gestions oportunes un cop finalitzi 

el contracte amb l´actual empresa concesionària amb una possible nova 

empresa. 

 

TALLERS 
 

Els sindicats demanen a la Direcció del Centre si l´obertura dels Tallers els 

dissabtes serà la dinàmica habitual a partir d´ara o ha estat una cosa puntual. La 



Direcció del Centre contesta que ha estat una cosa excepcional i només perque hi 

havia una feina puntual. 

 

FORMACIÓ/RECICLATGE 
 

La Direcció del Centre ha posat en marxa una sèrie d´activitats de fomació i 

reciclatge profesionals sota el nom de pràctiques professionals que s´estan 

portant a terme des del dia 5 de febrer i que finalitzaran aproximadament en el 

mes de maig. Es tracta d´unes pràctiques de carácter totalment voluntari que es 

duran a terme en els Departaments: DERT, INGRESSOS i CCI durant les hores de 

feina. El Departament de Recursos Humans assenyalarà en cada servei els 

companys que, voluntariamente, poden anar a fer-les. Tot el personal que presta 

servei d´interior, independentment del lloc de treball en què està habitualment 

assignat, tindrà dret a realitzar aquestes pràctiques. 

 

Per a més informació podeu adreçar-vos als delegats del vostre centre. 

 

La Roca del Vallés, a 12 de febrer de 2013 


