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REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ 29 DE JUNY DE 2016 

 

Hi assisteixen el Director, la Gerent, el sub. d’Interior, sub. de Tractament, el Cap de l’Oficina de 
Recursos Humans i les forces sindicals CC.OO, CSIF, CATAC i UGT. 
 
FALTA DE PERSONAL. SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL DE LA PLANTILLA DEL CENTRE 
 
CC.OO mostra la seva queixa en com el director ha gestionat la petició unitària de tots els sindicats 
representatius al centre de reunió urgent. No ha abordat en el seu moment un tema importantíssim per la 
plantilla, endarrerint-ho fins a aquesta reunió ordinària amb direcció. És una mostra més del seu tarannà 
de gestió. 
 
El director comença fent al·lusió que al seu parer moltes de les baixes mèdiques del personal de 
Lledoners són o poden ser dubtoses i sobre (un cop més) com es pot gestionar una plantilla. CC.OO li 
recorda que en tot cas són opinions personals i espera que no sigui l’opinió del director del C.P. 
Lledoners fet que consideraria inadmissible i li demana que s’abstingui de certs comentaris gratuïts que 
no venen al cas. Ens comunica que han passat informes de certes baixes dubtoses al seu entendre. 
CC.OO troba surrealista que ara la direcció valori la tasca i el criteri d’un professional mèdic.  
 
Demanem un únic criteri de la direcció, que un cop més no es fixi sinó variable, cas que em vist el cap 
de setmana de les eleccions on s’ha compensat a la gent  per realitzar un torn extra. 
 
La falta de criteri homogeni sols perjudica un cop més als treballadors del centre i el personal ja en 
comença a estar cansat. 
 
Us informem que han vingut al centre els següents reforços: 5 GAMV, 1 GAMV CS, 1 GAMP, 2 GSI. 
 
Processos de selecció de personal en tràmit: 
 

 La direcció ens informa que entre dijous i divendres de la propera setmana es procedirà a realitzar 
les entrevistes per les 6 places de CUSI publicades a l’ATRI. Previsiblement la seva incorporació 
serà a principis d’agost. 
 

 Pendent de fer la selecció de la plaça de Cap de l’oficina de RRHH. 
 

 Pendent de publicar a l’ATRI una plaça de jurista. 
 

 Una plaça per substitució de Cap de programes. 
 

 Pendent d’incorporació 3 monitors de reforç pel període d’estiu, un d’ells passarà a cap de 
setmana. Petició reiterada que portem temps fent des de CC.OO que es doti de monitor el 
poliesportiu en cap de setmana. 
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CC.OO demana a la direcció que no deixi perdre cap plaça en tots aquest processos i ens informen que 
tenen el compromís de la DG per la seva cobertura. 
 
CC.OO ens queixem a la direcció sobre les denegacions dels dies que 3 companys nostres van patir el 
passat 18 de juny i que se’ls va notificar el dia abans. 
 
La direcció ens mostra la seva realitat distorsionada sobre el fet que en determinats moments s’arriben a 
contingències del 50 % en lliurances entre permisos, baixes i el 25% de simultaneïtat. Al·ludeixen que 
habitualment aquestes contingències estan entre el 8-13 %. 
 
Ens faciliten dades sobre les dotacions de plantilla del centre que ometem per considerar-les sensibles. 
 
CC.OO insta a la direcció del centre a reconèixer la precarietat en que el personal del centre està duent 
a terme la seva tasca i demana el màxim de transparència i que les denegacions, en cas de fer-les, es 
comuniquin als afectats en la major antelació possible. Fem responsable a la DG un cop més, a les 
seves polítiques restrictives en matèria de personal i que paguem entre tots. 
 
CLIMATITZACIÓ DE CABINES I VESTUARIS DE FUNCIONARIS 
 
En aquest punt us adjuntem escrit que vam registrar a la direcció del centre el passat dia 9 de juny. 
 
Tornem a reclamar una solució definitiva sobre la climatització de l’accés K, així com que es doti de 
termòstat independents els despatxos de la P06. 
 
Que es solucioni la climatització de les aules de l’escola, així com dels vestuaris. 
 
NOUS RADIOTRANSMISSORS, MICRÒFONS I AURICULARS 
 
S’han lliurat per tot el personal que volgués. Aquest cap de setmana es procedirà al seu repartiment 
entre el personal de cap de setmana.  
 
REQUERIMENTS DELS JUTJATS 
 
CC.OO recorda a la direcció que existeix la circular 2/1999. Demanem més claredat, facilitat i en tot cas 
informació de tot el procés per els afectats. En alguns dels últims casos els treballadors afectats han 
hagut d’esperar fins al darrer dia que els serveis jurídics del departament es posessin en contacte amb 
ells. 
 
També demanem informacions sobre el temps de resposta de les diverses peticions d’informació del 
jutjat que, en no ser contestades a temps, es converteixen en requeriments i que en algun cas ha acabat 
en una recriminació del jutjat al treballador quan és citat com a conseqüència d’aquesta demora.  
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OBERTURA PISCINA 
 
Aquest 4 de juliol s’obrirà la piscina d’estiu. Està pendent per part del departament de la signatura d’un 
conveni que inclou la prestació del servei de socorrista de tots els centres que disposin de piscina. 
 
S’obrirà 3 hores de tarda i els caps de setmana durant els mesos de juliol i agost. 
 
CC.OO insisteix en que es doti de personal i no es deixi aquesta activitat sota l’autocontrol com es fa 
amb el poliesportiu en cap de setmana. La direcció ens informa que s’organitzaran grups entre 30-40 
interns i que aquesta activitat comptarà amb un monitor d’esport.  
 
CC.OO demana que això no suposi una càrrega extra de feina pel funcionari del poliesportiu de cap de 
setmana, tenint en compte que en l’actualitat l’activitat de cap de setmana s’està realitzant sense 
monitor. 
 
TRASPÀS AL CIRE DE LA RESTAURACIÓ DEL CENTRE I GESTIÓ DE LA CAFETERIA 
 

Aquest proper 31 d’agost es produirà el canvi de gestió integral per part del CIRE. 
 
Ens preocupa la seguretat i el control de l’espai una vegada prestin el servei interns. CC.OO hem 
demanat a la direcció del centre quines mesures de seguretat pensa aplicar a l’espai, que actualment 
està obert i sense cap control. 
 
La direcció ens informa que està previst que el servei el prestin 3-4 interns per torn, que es mantindran 
els preus. AIXÒ HO VOLEM VEURE DE CARA EL 2017, PERÒ HO DUBTEM. S’activarà també els 
lectors de targetes per accedir al pàrquing. Així mateix ens comuniquen que han demanat autorització a 
la DG per reforçar la seguretat en aquest espai. 
 
Ens preocupa la tasca extra que això pot suposar pel company de l’accés A2F. 
 
OPERACIONS DE PECULI AMB LA LÍNIA OBERTA DE LA CAIXA 
 
CC.OO torna a recordar que aquest punt va ser tractat en la reunió amb direcció del febrer i que el seu 
compromís de buscar una solució no s’ha complert. Ens reconeixen la impossibilitat de poder canviar la 
operativa i s’està a l’espera que des de la DG unifiquin tots els comptes dels centres penitenciaris per 
operar sols en un. D’aquesta manera s’espera que es pugui rectificar aquest funcionament que la 
direcció no hauria d’haver permès mai. 
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MANCA DE PAPER HIGIÈNIC I DE MANS O L’AVENTURA D’ANAR AL LAVABO 
 
Últimament podem patir l’aventura d’anar al lavabo o per si això no fos prou, el surrealista cas que 
diversos companys han hagut de comprar el paper, perquè com venim patint quan arriba el cap de 
setmana ja no queda paper al centre. 
 
Demanem informació a la Gerent que ens informa que ells també pateixen el cas (sols faltaria) i que en 
tot cas s’està donant la mateixa quantitat que abans per passar la setmana. Recordem que és dimarts 
tarda quan l’empresa de neteja rep la dotació de material que per contracte ha de subministrar el centre i 
que l’han de distribuir fins al dimarts següent. 
 
CC.OO demana la l’augment, durant el període d’estiu, de la dotació de paper setmanal que subministra 
el centre, però la Gerent ens informa que en tot cas farà seguiment del cas per veure si es normalitza la 
situació. 
 
CC.OO espera que es produeixi un miracle i de cop i volta es solucioni aquest desproveïment de paper 
de mans i wc perquè del contrari .... esperar que ens trobem en ple període d’estiu perquè d’aquesta 
manera es doni el cas que hi hagi menys personal treballant per tenir la falsa sensació que s’ha 
solucionat és una idea ..... 
 
 
PECULI EN CAP DE SETMANA, CLAUS DE COMPRA 
 
CC.OO posa de manifest que quan un intern ingressa divendres tarda o durant tot el cap de setmana, en 
moltes ocasions fins dimarts, o en els millors dels casos dilluns, no disposa de clau de compra amb el 
seu peculi tot i tenir-ne. 
 
CC.OO proposem que la direcció deixi un stock suficient de claus a peculi i que els companys de servei 
de cap de setmana puguin gestionar la seva recàrrega, la direcció estudiarà aquesta mesura que la veu 
encertada. El sindicat CATAC també veu encertada aquesta proposta. 
 
RECOLLIDA D’ANALÍTIQUES 
 
CC.OO recorda a la direcció, un cop més, que quan fa ús d’atribucions dubtoses elaborant protocols (ex. 
sobre recollida d’analítiques) després la DG els suspèn de forma immediata. 
 
Actualment s’està pendent de una normativa general que unifiqui tots els diferents protocols dels centres 
per part de la DG. 
 
DOTACIÓ DE MITJANS DE SEGURETAT A INFERMERIA 
 
CC.OO pregunta si la direcció ha previst aplicar algun mitjà extra de seguretat al departament 
d’infermeria, ja que actualment compta amb un intern en primer grau on se li aplica un protocol de 
seguretat. La Gerent ens informa que estan pendent de rebre autorització per la instal·lació d’un cranc 
de seguretat a la porta de la cel.la. CC.OO ens felicitem de la mesura, però lamentem la poca previsió ja 
que això ja hauria d’haver estat col·locat des d’un bon principi. 
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NOU PLA FUNCIONAL 

 

La direcció ens informa que en l’últim consell de direcció s’ha aprovat el nou pla funcional. Ha estat 
confeccionat a partir de diferents comissions que han comptat amb la participació de personal del centre. 
Es preveu que a partir de setembre es comenci aplicar: una de les incorporacions serà el PIT FAMILIAR 
dels interns que busca reforçar i implicar a la família. 

 

TALLER OCUPACIONAL 

 

Està previst que, durant el proper any, es pugui habilitar la primera planta de la zona de tallers per 
realitzar cursos ocupacionals (que es durant a terme a traves del CIRE). La formació seria 
d’instal·lacions de llum, aigua i gas. 

 

ALTRES PUNTS  

 

 CATAC demana més planificació de les activitats que realitzen els voluntaris que en molts casos 
es solapen en activitats programades als mòduls. CC.OO estem a favor d’aquesta petició. 

 UGT fa referència a la falta de dotació d’ingressos durant el cap de setmana. CC.OO recorda que 
aquesta no és una situació nova en tot cas fa anys que s’està produint i ens felicitem que altres 
sindicats també recolzin la nostra petició, que em demanat en reiterades ocasions tant a la 
direcció del centre com a les comissions de seguiment de Barcelona. 

 

Salutacions. 

 

C.C.O.O Lledoners 

Sant Joan de Vilatorrada, 30 de juny 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                                       


