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REUNIÓ AMB DIRECCIÓ MAIG 2014  
Benvolgudes companyes i benvolguts companys, 
 
El passat 14 de maig es van reunir els sindicats CCOO i UGT amb la direcció del centre 
per tractar els temes que ens toquen de prop, els dels nostre centre. Com ja és costum la 
resposta a la majoria de les demandes dels sindicats és que no hi ha diners. Us fem un 
resum dels temes tractats, encara que molts d’ells s’arrosseguen des de fa anys. 
 
La direcció comença presentant oficialment a Joan Roig com a Gerent  del centre 
penitenciari quatre camins. La plaça que abans ocupava com a Secretari Tècnic resta 
sense cobrir de moment. 
 
Respecte al contracte multitècnic de manteniment , encara està pendent de signatura, 
esperen que quan es signi es puguin portar a terme les mesures més urgents de 
manteniment i seguretat, ja que a hores d’ara el centre no té pressupost ni material al 
magatzem. 
 
CCOO estem fent un seguiment exhaustiu del tema de la plaga de xinxes  existent des de 
ja fa un temps al mòdul 3. Ens informen que l’empresa fa les actuacions que calen, però 
que investigaran quin és el punt en que es falla del protocol perquè el tema no es pugui 
donar per acabat. 
 
Personal: 
 

- Educadors.  Tal com es va acordar la rotació d’horari s’ha de fer cada any. Ja que 
aquest acord està vigent, es durà a terme la rotació al juny, amb efectes del mes 
d’octubre. 

- Sobre la instrucció referent a la recuperació del 6 de gener . El centre ens informa 
que no actuaran fins que no tinguin instruccions concretes de Funció pública. 

- Vot per correu  eleccions 25 de maig. Les persones que exerceixen el vot per 
correu tindran compensació d’un torn de treball. 

- Ens avisen de la possible (imminent) pèrdua de places  degut a l’obertura del nou 
centre Puig de les Basses. A més de totes les places que ja s’han anat perdent, 
jubilacions, concursos, etc. 

- Quant al temps de desplaçament quan vas a un judici o al met ge, reiterem que 
la normativa diu que ha de ser el temps indispensable per anar i tornar des del lloc 
de residència. En el nostre centre s’aplica una hora per a tothom i això ens sembla 
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totalment injust. Ho 
estudiaran. Ja hem demanat a la DG que s’apliquin criteris unificats als centres, per 
no ser sempre els perjudicats per les reinterpretacions de les interpretacions... 

- Els sindicats ja fa temps que insistim en el tema de la manca de personal  i en el 
desequilibri en el repartiment de les guàrdies,  en l’afectació d’això a la ràtio de 
lliurança. La direcció està buscant mesures, però és difícil, perquè saben que la DG 
no cobrirà cap vacant. Encara que això posi en risc la vida dels interns i dels 
professionals del centre i vagi en perjudici dels nostres drets i en detriment del 
sistema penitenciari. 

- Respecte a la manca de personal en concret en les guàrdies d’inte rior , la 
direcció ens informa que hi ha una guàrdia que ha demanat la incorporació del 
personal del MSOB  al quadrant d’interior com a opció per millorar les ràtios de 
lliurança. La posició dels sindicats és clara, volem que es cobreixin les vacants i si 
s’han de prendre mesures al centre, ha de ser de manera consensuada i amb el 
menor perjudici per a tots i totes. Ens informen que degut al descens d’interns al 
MSOB, pot ser que s’hagin de reestructurar les guàrdies segons les necessitats de 
personal. Els canvis serien a partir d’octubre i en tot cas s’ha de parlar i 
consensuar. 

- La manca de personal a oficines  també és un tema que ja hem tractat, igual que 
a la resta s’han anat perdent places i ara es van els companys al puig, la feina 
continua sent la mateixa amb menys personal, això comporta una sobrecàrrega de 
feina que podria comportar un risc per als treballadors i treballadores. 

- Quan es completi el trasllat dels companys que se’n van al Puig, es publicarà el 
concurs intern .  

- Els sindicats critiquem la gestió dels quadrants de vacances  aquest any, fixant a 
corre-cuita una data límit per entregar les sol·licituds de vacances. Estem d’acord 
en què es necessita una organització, però demanem que s’avisi d’això al menys a 
principis d’any. Creiem que seria suficient amb entregar els quadrants, però 
insisteixen en que és necessari que entreguem les instàncies. Us demanem que si 
teniu algun dubte o problema amb aquest tema us poseu en contacte amb 
nosaltres. 

- Darrerament hem trobat algunes dificultats per aconseguir informació  a l’oficina de 
RRHH, recordem a l’administració que com a representants dels treballadors tenim 
dret a la informació i estem obligats a la confidencialitat, tot i així ens hem de dirigir 
a la DG per demanar informació. Tots els tràmits burocràtics dificulten la nostra 
feina i impedeixen que podem defensar com cal els interessos dels treballadors i 
treballadores. 
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- Sobre la formació  continua al centre en matèria de seguretat, control d’accessos, 

mitjans contra incendis, ens informen que es farà com cada any, però no hi ha 
data. 

- Sobre el darrer simulacre que es va fer al centre, la valoració de la DG és alta. 
 
Seguretat: 

- Es van enviar radiotransmissors a reparar, han tornat 10 reparats. Seguim amb 
manca d’aparells, amb el risc que això comporta. 

- S’han fet uns carnets d’identificació nous. Els repartiran aviat. 
 
Manteniment i obres: 

- Per demanda dels representants sindicals, s’ha col·locat un telèfon al búnquer del 
teatre.  L’extensió és 1104. 

- Fa un seguit de reunions que demanem que posin papereres higièniques als 
lavabos de dones. Diuen que ho miraran. 

- Respecte a la manca de neteja  als búnquers dels mòduls grans i accessos, també 
ho miraran. Us demanem que comuniqueu tot allò que calgui mitjançant escrits. 

- Al vestuari d’homes  hi ha una zona sense ventilació, faran una finestra. 
- Els sindicats recordem que l’espai als vestuaris és molt reduït, diuen que no hi ha 

espai ni diners per fer obres, però que ho tenen en compte. 
- A la carretera d’accés al centre  s’han anat posant parxes, però ara ja no hi ha 

material. 
- Al búnquer d’infermeria  hi ha un arxiu que no hauria de ser allà per diverses 

qüestions. Estan estudiant una solució. 
- Via d’accés al centre . Manca un accés de minusvàlids. Ja fa temps que el venim 

reclamant. Ho miraran. 
- Varem demanar un punt de xarxa  a l’aula de formació, està demanat. També un al 

local sindical per poder donar servei als treballadors i treballadores. 
- Fa bastant de temps que es va demanar una ventilació en un despatx del mòdul 

7, encara no la han fet. 
- Hi ha un munt de temes pendents, com ara les gotere s per tot el centre, les 

plagues de ratolins, rates, cuques, etc. Però com q ue no hi ha diners, no es 
pot dir res de nou. 
 

Esperem que es signi el contracte multitècnic aquest que sembla que té la clau perquè podem 
treballar amb una mica de dignitat...Restem a la vostra disposició per tot allò que necessiteu. Podeu 
posar-vos en contacte amb nosaltres al correu cpqcamins@ccoo.cat o dirigiu-vos a qualsevol dels 
delegats o delegades del centre. Salut i Dignitat. CCOO - Secció Sindical CPQC  


