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REUNIÓ AMB DIRECCIÓ 5 DE NOVEMBRE DE 2014 

 
Hi assisteixen el Director, la Gerent, el Cap de l’Oficina de Recursos Humans i les forces 
sindicals CC.OO i UGT. 
 
1.- CONCURSOS  HORARIS 
CC.OO proposà que aquest es un punt que en la última reunió amb direcció  1 de juliol que va 
quedar pendent i demana una calendarització del procés. 
 
La direcció ens comunica que durant aquest mes de novembre començarà el procés i es treurà 
el concurs horari de GO, GAMP, GAMV, CAF, CUSI per entrar en vigor al gener desprès de 
festes. 
 
2.-  PETICIÓ D’ALGUNS FUNCIONARIS QUE HAN FET ARRIBAR A DIRECCIÓ SOBRE EL 
POSSIBLE CANVI DEL DIA DE DOBLAR ADAPTANT-LO AL CURS ESCOLAR. 
 
CC.OO proposa a la direcció que faci una consulta a la plantilla. 
 
3.- PLANTEJAMENT, PREVIÓ I FUTUR DE LA PLANTILLA DE LLEDONERS 
CC.OO demana més insistència a la direcció de lledoners per tal de poder cobrir totes les 
vacants pendents al centre així com els 17 funcionaris de la JU026 que s’han incorporat al 
Centre Puig de les Bases. 
 
La direcció ens informa del personal de reforç que ha arribat al centre 3 GO, 5 GAMV i 1 GSI.  
 
CC.OO troba del tot insuficients aquest reforços i demana explicacions a la direcció sobre el fet 
cada cop més habitual de deixar el mòdul amb un sol funcionari. CC.OO li preocupa la seguretat 
i la política de la direcció amb la plantilla. 
 
CC.OO recorda a la direcció l’esforç constant que esta fent plantilla hi rebutja l’explicació del 
director que fa sobre prevaldre de moment els drets de lliurança del personal per sobre dels 
efectius als mòduls. CC.OO li recorda al director que els acords sindicals i la normativa de funció 
pública NO ES VALORA, S’APLICA. 
 
4.- PETICIÓ PERQUÈ EL PERSONAL DEL CCI DE CADA GUARDIA SE’LS FACI FORMACIÓ 
/ ACTUALITZACIÓ. 
CC.OO demana a la direcció del centre que el funcionaris segons i tercers de cada guàrdia 
assignats al CCI se’ls faci de forma immediata formació / actualització i que aquesta acció 
formativa sigui periòdica. La direcció es compromet a implementar-la en breu. 
 
5.- TRACTAMENT DISCRIMINATORI DE LA COMPENSACIÓ PER FORMACIÓ. 
CC.OO demana a la direcció que apliqui els mateixos criteris que apliquen els altres centre 
penitenciaris i que no siguin creatius i discriminatoris. 
CC.OO comunica a la direcció que portarà la seva queixa en la propera reunió del subgrup de 
treball de formació. 
 
6.- ELECCIONS COMISSIÓ DISCIPLINARIA 
Avui s’ha donat publicitat a les eleccions a la comissió disciplinaria, entrarà en vigor desprès de 
les festes de nadal. 
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7.- REUNIÓ DE PRL  
CC.OO manifesta la seva queixa a la direcció pel retard de la reunió de PRL, la direcció ens 
informa que per qüestions varies han portat a tenir-la de ajornar. Es tornarà a convocar en uns 
15 dies.  
 
8.- INFORMACIÓ SOBRE EL LLIURAMENT DE LA NOVA UNIFORMITAT 
CC.OO demana a la direcció del centre informació de quant es procedirà a lliurar als treballadors 
la nova uniformitat, la direcció ens informa que l’encàrrec de gestió està fet i que a dia de avui es 
desconeix quant es podrà lliurar. 
 
La Gerent ens informa que d’aquí a 15 dies hi ha convocada una reunió de gerències de centres 
penitenciaris que es celebrarà en el nostre centre i que demanarà informació. 
 
9.- PETICIÓ DE GAUDIMENT DE AP I CF FINS EL 31 DE GENER DE 2015. 
CC.OO sol·licita a la direcció el gaudiment de AP i CF fins el 31 de gener de 2015. La direcció 
accepta la nostra petició. 
 
10.- DERT 
.- PANYS PORTES DERT: CC.OO li preocupa el no compliment de la calendarització indicada 
per la direcció en la passada reunió del 1 de juliol.  La direcció ens informa que els nous panys ja 
estan al centre i que sols falta la autorització de la DG per substituir-los a totes les cel·les del 
departament. CC.OO farà un seguiment i insta a la direcció a que posi ordre en el manteniment 
del centre. 
 
.- ELABORACIÓ DE PROTOCOL D’INTERVENCIÓ AMB INTERNS PERILLOSOS : CC.OO 
insta a la direcció perquè elabori aquest protocol vigent en altres centres penitenciaris i proposa 
que aquest sigui un camp de treball pel COMITE DE AUTOPROTECCIÓ així es dota de tasques 
aquest comitè que amb l’actual direcció encara no s’ha reunit cap vegada. CC.OO insta a la 
direcció a convocar aquest comitè. 
 
.- MAL FUNCIONAMENT DE LES RESCLOSES: CC.OO posa de manifest la falta de 
manteniment del departament i insta a la direcció a que posi fi ha aquesta situació. Prova de això 
es que avui mateix el personal del departament en el relleu del migdia s’ha quedat tancat entre 
rescloses, ha pogut sortir del departament gràcies a que el funcionari que doblava tornava de 
dinar hi ha pogut desembragar les cancel·les. Que hagués passat si s’hagués produït una 
situació de emergència ?. Es imperdonable que treballadors del centre es quedin atrapats entre 
cancells per manca de manteniment i per avaries repetitives i no solucionades. 
 
11.- WALKIS, CALEFACCIÓ CABINES I LLANTERNES DELS MÒDULS 
 
CC.OO ens queixem i es una mostra més de la deixadesa en que es troba el centre amb el 
pèssim funcionament dels walkis i de llanternes dels mòduls algunes en reparació des del mes 
de maig, que no hi ha data prevista ni de reparació ni de poder-les disposar. 
La gerent ens informa que la dotació pressupostaria del centre per reparar aquest equips ja s’ha 
exhaurit i que ara un cop ja catalogats al SIPC es la DG qui ha de autoritza la seva reparació 
individual i que per això s’ha hagut de inventariar tot aquest material. Ens informa que 
actualment sols tenen constància de 5 walkis que no funcionin. Des d’aquí CC.OO insta a tota la 
plantilla que tot els walkis que no funcionin s’elevi el seu comunicat i l’aparell per la seva 
reparació. 
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CC.OO també reclamem que es revisi la climatització de les cabines dels departament i dels 
accessos, no es pot permetre que no funcionin per la nit. La direcció ho desconeixia i es 
compromet a solucionar-ho d’immediat.  
Des d’aquí instem a la direcció que enlloc de dedicar-se a la gestió de la plantilla de forma 
restrictiva es dediqui a la gestió eficient de un centre penitenciari. 
 
12 .-  ACLARIMENT DELS FETS DE CCI  
 
CC.OO insta a la direcció del centre a reconduir aquesta situació anòmala i supervisarà que tots 
els fets i actuacions de la direcció s’ajustin a la legalitat vigent. 
Demanem informació per la recol·locació en un altre centre de treball del Enrique, treballador de 
l’empresa de seguretat i no ens creiem les explicacions que han portat a  la direcció retirar-li el 
seu carnet d’accés al centre, en tot cas, foren altres qui amb les seves actuacions / gestions ens 
genera mes que dubtes. 
 
13.- ELIMINACIÓ DE LA LÍNEA EXTERIOR DELS TELÈFONS DELS MÒDULS 
 
CC.OO demana a la direcció per aquesta eliminació i la Gerent ens informa que el contracte que 
tenia la empresa AMENA s’ha acabat i que el nou gestor guanyador del concurs MOVISTAR ha 
aplicat els protocols i criteris del Departament hi ha regularitzat una situació anòmala. 
 
14.- ALTRES 
 
P-08 DELS MÒDULS: Ens queixem per l’excessiu nivell sonor que s’activa als 4 min de tenir la 
porta oberta. La direcció estudiarà i valorarà una solució. 
 
AREA EDUCATIVA: Denunciem que no es el primer cop que l’escola esta repartint entre els 
interns dossiers amb espiral metàl·lics no permesa per l’ordre de direcció de 31/03/2009 i per la 
instrucció 2/2010. La direcció desconeixia aquest fet. 
 
TALLERS: CC.OO fa una queixa sobre l’espai reservat a fumadors per interns per no complir 
amb els mínims exigibles. La direcció es compromet en breu a intensifica la renovació d’aire en 
aquest espai. CC.OO tractarà aquest tema en la propera reunió de PRL . 
 
FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE PERSONAL: Tots els treballadors hem rebut un correu corporatiu 
amb tota la documentació que es va aprovar en l’últim consell de direcció de data 29-10-14. En 
aquesta fitxa de distribució de personal surt el correu corporatiu del personal de cada REM. 
Trobem aquest fet molt important ja que aquest es el primer cop que la direcció ha inclòs el 
correu corporatiu dels professionals. Veient l’àmbit on treballem i que el propi Departament de 
Justícia no ens publica el nostre correu corporatiu no entenem com la direcció del centre fa us 
d’aquestes dades d’ una  forma tant feliç.  
 
CC.OO demana: Que des de la direcció es torni a enviar un correu corporatiu a tots els 
professionals recordant la privacitat i la naturalesa de les dades que surten en la fitxa. I que 
s’inclogui altre cop aquesta fitxa ja sense el correu com es venia fent fins ara. 
 
La resposta de la direcció que respon pel personal i que garanteix la protecció de tota la 
informació no s’ajusta a la realitat i almenys a nosaltres no ens serveix. 
 
FINS AVIAT COMPANY@S. 


