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REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ  

28 DE OCTUBRE DE 2016 

 

Hi assisteixen la  Directora, el Sub. d’Interior, Sub. de Tractament, Cap de l’Oficina de 

Recursos Humans i les organitzacions sindicals CC.OO, CATAC. 
 
No han assistit a la reunió ni UGT, ni CSIF. 
 
Primer de tot la Directora ens fa una breu presentació, i ens informa que la Gerent s’ha 
d’incorporar al centre a finals de novembre. 
 
Els punts presentats per CATAC són: 
 
Implantació nou pla funcional, creació d'espais de coordinació entre els equips de tractament i 
l'escola del CP, directrius d'intervenció del personal de tractament i previsió de la gestió de 
personal en períodes de vacances. 
 
Referent al primer punt (Implantació nou pla funcional) la Directora ens comenta que només 
pensa fer alguna petita modificació en el punt que els interns surtin de permís de tots els 
mòduls, deixant veure que li agradaria que estiguessin més concentrats en menys mòduls. El 
Subdirector  de Tractament diu que ja informarà el personal de Tractament dels punts 
(Implantació nou pla funcional, creació d'espais de coordinació entre els equips de tractament 
i l'escola del CP, directrius d'intervenció del personal de tractament), el qual veu que són més 
del seu àmbit. El punt referent a previsió de la gestió de personal en períodes de vacances 
passa de costat i no se'ns diu res (pasapalabra). 
 
 

Els punts presentats per CCOO són: 
 
 
FALTA DE PERSONAL. SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL DE LA PLANTILLA DEL CENTRE 
 
La directora ens fa saber que n'està al corrent de la problemàtica endèmica de personal que 
hi ha al centre i ens informa que es demanaran reforços pel període de Nadal.  
 
CC.OO tornem a insistir en la precarietat en que els treballadors desenvolupem la nostra 
tasca a diari i en les nombroses places vacants, amortitzades o substitucions no cobertes que 
tenim en aquest centre. Si afegim que la plantilla és massa justa, el resultat és que la 
penositat esdevé en la nostra realitat a diari. 
 
CC.OO demanem informació, un cop resolt el concurs de trasllats, sobre l’afectació a les 
guàrdies. La direcció ens informa que no preveu que es vegin afectades, ni tampoc preveu 
cap canvi del nombre de GSI al centre. 
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Actualment, els processos de selecció de personal en tràmit són els següents: 
 

 Dues places  per substitució de Cap de programes. 
 

 Pendent de publicar a l’ATRI 2 places de CUSI 
 
 
CONCURS COMANDAMENTS 2008 
 
La direcció ens informa que la data prevista per a la publicació al DOGC de la resolució 
definitiva del concurs de comandaments era la del 30 d’octubre de 2016. Finalment no es 
podrà publicar en aquesta data perquè s’han presentat 5 recursos que demanen, com a 
mesura cautelar, la no publicació la resolució definitiva. D’aquests 5 recursos, presentats 
davant diferents jutjats, 2 han desestimat aquesta mesura cautelar. Falten, per tant, 3 
pronunciaments judicials. S’esperarà que es pronunciïn els 3 jutjats que falten i, un cop ho 
facin, si també desestimen l’aplicació de mesures cautelar, es procedirà a publicar la resolució 
definitiva del concurs de comandaments de l’àmbit de règim interior. 
 
Tenen previst que aquesta resolució no afecti a la dotació de CUSIS del centre. També 
anuncien la intenció de reforçar el servei del torn de cap de setmana. CC.OO  ha exposat la 
pèrdua de CUSIS que hem patit al centre i ha demanat a la direcció que insti a la DG a que 
s’ocupin totes les vacants i no sols ofertin ara a traves d’ATRI 2 sinó totes les altres que hem 
perdut. 
 
SORTIDA ESGLAONADA 
 
Altre cop CC.OO proposa i argumenta a la direcció la petició de poder disposar de la sortida 
esglaonada al migdia. La Directora no veu factible abans que surti el recompte general. Com 
alternativa CC.OO planteja la idea de tornar a l'antic horari que teníem per fer el recompte de 
tarda (14:30), d'aquesta manera la sortida de tarda es podria avançar (sempre que s'hagi fet 
l'horari reglamentari). La direcció estudiarà la nostra proposta. 
 
VESTIDORS 
 
CC.OO planteja un altre cop a la direcció l’estat lamentable que presenten els vestidors, 
dutxes que no funcionen, la seva climatització.......... La Direcció ens demana temps per 
recopilar  informació i miraran de donar-nos una solució. 
 
SESSIONS FORMATIVES SOBRE RADICALISME ISLÀMIC 
 
CC.OO demana a la direcció del centre que elevi la petició a la DG perquè s’organitzi una 
acció formativa oberta a tot el personal aquí al centre. 
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SESSIONS FORMATIVES SOBRE PROTOCOLS D’INCENDI 

 

CC.OO proposa la realització formativa compensable i reconeguda dins l’horari laboral sobre 
protocols d’incendi, la direcció realitzarà la petició a la DG per tal de poder-la realitzar. 

 

 

LOCUTORIS DE COMUNICACIONS ORALS 

 

CC.OO torna a sol·licitar que la direcció valori la possibilitat de posar dos panys en els 
locutoris de comunicacions orals per fer més funcional la custòdia d’interns del DERT. Cap 
d’elles disposa d’un tancament, deixant (normalment entre setmana amb els advocats o altres 
professionals) a dos funcionaris de servei. 

 

També els hi recordem que quan s’autoritza un intern del departament especial la 
comunicació en cap de setmana, fora del seu horari, es fa impossible separar-ho de la resta 
d’interns. 

 

La nova direcció no hi veu cap problema i ens informa que en breu s’instal·laran. 

 

INSTAL·LACIÓ D’UNA MÀQUINA DE CANVI A L’A2F 

 

CC.OO sol·licita que es col·loqui una maquina de canvi a l’A2F, la direcció ho proposarà al 
CIRE 

 

MILLOR COMUNICACIÓ ENTRE JUTJATS – CENTRE 

 

Demanem a la direcció del centre que vist alguns dels últims casos en que la notificació del 
jutjat al treballador es rep al centre en antelació suficient, però que se li notifica al treballador 
en molt poc temps, es revisi el procediment i s’eviti la repetició d’aquests casos. 

 

CC.OO valora molt positivament el diàleg, la predisposició i el nou tarannà que està mostrant 
la nova direcció. Esperem que amb la reincorporació de la Gerent això no canviï.  

 

 

Salutacions. 

 

C.C.O.O Lledoners 

Sant Joan de Vilatorrada,  8 de novembre de 2016.            

 

 

 

 

 
            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                                       


