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FORMACIÓ EN HORARI LABORAL  

Ens dirigim novament a tota la plantilla: un altre cop la direcció del centre vulnera el dret a 
la formació dels treballadors públics, recollit a l’EBEP, i  incompleix els acords en vigor del 
grup de treball de l’àmbit penitenciari.  

És per això que CC.OO ha demanat una reunió amb el Director, a fi que rectifiqui la seva 
política de penalitzar els treballadors que realitzen la formació dintre el seu horari laboral. 
És incomprensible, intolerable i causa un greuge comparatiu amb els treballadors de tla 
resta de centres penitenciaris de Catalunya.  

Franges al començament del torn del matí,  obligant al funcionari a deixar el mòdul i els 
companys, mentre realitzen totes les sortides dels interns i els relleus.  

Franges en el torn de dinar, obligant al funcionari  a deixar els mòduls encara més en 
precari del que preveu el Departament, mentre els interns es troben al menjador, el relleu 
dels funcionaris per dinar.  

Diverses franges del torn de tarda, obligant al funcionari a deixar els companys del mòdul 
amb la baixada dels interns, amb les sortides dels interns a les activitats, en el repartiment 
del sopar als interns, en la pujada a la cel·la del torn de nit.  

Franges del torn de nit obligant a deixar els companys del torn de nit amb menys efectius, 
guàrdies que ja es troben sota mínims en cada servei.  

Veient les actuals dotacions de funcionaris als mòduls demanem al Director del centre i al 
Director General de Serveis Penitenciaris: qui es farà càrrec del servei???  

CC.OO, si no obté la rectificació del director, elevarà la seva queixa al Director General de 
Serveis Penitenciaris i al Conseller de Justícia, a part de tractar aquesta problemàtica en 
el subgrup de treball de formació.  

Demanem a tota la plantilla que es vegi afectada que ens faci arribar la seva 
comunicació del calendari, amb les franges horàries, en el qual s’autoritza la 
realització de l’activitat formativa.  

Sant Joan de Vilatorrada, 5 d’octubre de 2015                                              

            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                                    


