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Companyes, companys, 

A la darrera reunió amb la dels representants sindicals de CCOO i UGT amb la direcció 
del centre hem parlat diversos temes relacionats amb el nostre centre i les nostres 
condicions de treball. Els temes tractats han estat els següents: 
 
Personal: 
 
- Ens informen que es publicarà el concurs horari intern amb les places que hi hagi i 

resultes. El resultat tindrà efectes després de festes. 
- Una reivindicació que a CCOO ja hem fet en altres reunions, és que ens aclareixin 

quina és la forma de compensació dels cursos, ja que a cada centre es guien per unes 
directrius diferents, i això en alguns casos ens perjudica, ens diuen que encara no hi ha 
catàleg i que de moment ho valora el centre i esperen que es defineixi a la reunió de 
formació que està pendent entre l’administració i els sindicats. 

- Demanem sobre el contracte multitècnic de manteniment, el seu contingut i la possible 
afectació en el personal laboral de manteniment, ens diuen que en principi no tenen 
constància de que el personal laboral sigui afectat per aquest. 

- Transmetem la sol·licitud d’alguns companys del grup D de que es facin més rotacions 
als accessos. Ens contesten que no hi ha problema en això. 

- Quant a les vacants de personal, s’han cobert molt poques substitucions a interior i a 
l’àmbit de rehabilitació. Estan demanades des del centre. 

- Sobre l’estudi del nou horari d’educadors, la direcció ens informa que estan oberts a les 
propostes. Com ja sabeu, els companys educadors volen proposar una formula horària 
que suposi una millora per al col·lectiu. 

- Es parla també el tema dels permisos per hospitalització, exàmens oficials, etc. ens 
diuen que en aquest cas el centre només informa i que resol la DG i que el centre actua 
guiant-se per les resolucions de la DG. 

 
Seguretat: 
 
- CCOO ha demanat des de fa molt temps que es reparin i es comprin radiotransmissors, 

el centre ho ha demanat a la DG, i han enviat tots els radiotransmissors espatllats a 
reparar. 

- Ens informen que ja s’han instal·lat els polsadors d’emergència als mòduls 6,7 i 8 i que 
properament s’instal·laran al MSOB. Aquesta es una reivindicació que CCOO ha fet 
durant un temps, ja que en aquests mòduls no es disposava de polsadors a les aules i 
els professionals no tenien altre tipus de sistemes d’emergència. Sembla ser que hem 
aconseguit una solució. 

- CCOO demanem, una altra vegada que es reparin les alarmes deficients de C-30 diuen 
que es qüestió d’IKUSI... 

- Des de ja fa temps venim demanant que s’arregli el tema dels intèrfons dels mòduls, ja 
que en gairebé cap mòdul funcionen correctament. De moment no hi ha fons. 
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- També reiterem la petició que es 

revisi la càmera de l’aula per que tingui més angle. 
- Ens informen sobre l’estat de les càmeres del pàrking i que respecten la normativa 

vigent. 
- Es demana un telèfon al teatre a la cabina del funcionari. Diuen que ho faran. 
- Es demana que si es pot posar una càmera a la porta principal o un mirall més gran 

que ampliï la visibilitat. Ho miraran. 
 

 
Obres i manteniment 

- CCOO havia demanat en anteriors reunions que la via d’accés al centre sigui 
senyalitzada i adequada perquè els vianants puguin accedir de forma segura des del 
pàrquing de visitants i des de la parada d’autobús. Es va construir un pas de vianants i 
ara tornem a demanar que s’adeqüi l’accés de cabina exterior per a persones amb 
mobilitat reduïda, que s’ampliï la porta i es faci una rampa. 

- CCOO demana que es reparin totes les goteres del centre, i ens informen que no hi ha 
diners. 

- Es torna a demanar si es pot fer una separació física de la sala de descans de 
funcionaris i el menjador. Han de mirar-ho bé. 

- Es demana que es millori l’estat dels vestuaris, dutxes amb carxofes, etc. 
- Alarmes d’incendis mòduls 6,7 i 8 deficients, ho arreglaran. 
- Arreglaran els focus del MSOB que no funcionen. 
 

Seguretat i salut laboral: 
 

- Insistim en que s’hauria de millorar la neteja i el manteniment en general per evitar la 
proliferació de rossegadors i insectes. Ens diuen que l’empresa ja fa la seva feina. 

- CCOO reitera la petició de millora de les condicions de treball al mòdul 7, quant a 
neteja dels patis i reparació dels sistemes de climatització. Diuen que el tema de la 
neteja es pot fer, però que no tenen pressupost per reparar els aparells d’aire 
condicionat, per tant, aquest hivern si poden posaran estufes i els companys del mòdul 
7 hauran de venir ben abrigats. 

- CCOO va demanar una ventilació a un despatx del mòdul 7, diuen que ho faran. 
- S’ha informat ja en diverses ocasions per part dels treballadors de la manca de neteja i 

manteniment en general dels búnquers dels mòduls 1,2,3 i 4 i d’alguns accessos. Ens 
diuen que miraran de millorar. Sobre la neteja o canvi dels filtres dels aparells de 
climatització ens diuen que l’empresa ho porta tot al dia. 

- S’han instal·lat baranes a la baixada dels búnquers dels mòduls 1,2,3 i 4, però falten a 
les pujades. Ho miraran. 

 
Altres: 

- Es demana per l’estoc d’uniformes i ens diuen que tenen per anar fent. Si teniu alguna 
mancança demaneu-ho. 
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- CCOO preguntem sobre la falta 

de material al centre, en concret de folis i llibres oficials, ens diuen que de moment no 
hi ha fons per comprar material d’oficina. 

- Es demana si es pot posar una màquina expenedora de cafè i aigües al MSOB, perquè 
els funcionaris no s’hagin de desplaçar fins a cafeteria. Diuen que ho miraran. També 
es demana si es pot posar una màquina de tabac al DERT, o que el cap de setmana, 
almenys un dia els interns puguin comprar tabac, i així disminuir els possibles conflictes 
que puguin haver, diuen que ho miraran. 

- Ens informen sobre el nou sistema de vending, els terminis i la forma d’instal·lació de 
les màquines, etc. Els sindicats mostrem la nostra preocupació pel nou projecte, ja que 
no veiem clar que sigui del tot segur i que no pugui donar-nos problemes en matèria de 
seguretat. Es veurà... 

- Els problemes amb les antenes es van solucionant quan van sortint. 
- Al mes d’agost CCOO va presentar un escrit sol·licitant l’adequació del local sindical 

per poder donar un millor servei als treballadors i treballadores del centre. Ens 
responen que faran lo que puguin, però que no hi ha diners. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Roca del Vallés, octubre 2013 
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