
 

 

Via Laietana n º 16   
Tel. 934812834-Fax 934812774 

                                        www.ccoogenepresons.org  genepresons@ccoo.cat   TWT @ccoogenepresons    
       

 

INFORMA   Secció Sindical C.P Lledoners            
cplledoners@ccoo.cat           

genepresons@ccoo.cat  

@ccoocplledoners 

www.ccoogenepresons.org                                                                                                                                                   

             
 

 

 

LA PRIMERA DEL NOU DIRECTOR 
 
 

CCOO ha manifestat a l’equip directiu la seva preocupació, rebuig i oposició frontal a les 
noves mesures que està prenent sobre el col·lectiu GAMV / CUSI / CAF en el nou criteri per 
l’aplicació del coeficient del 25 % de simultaneïtat en les lliurances del personal. 
 
Les retallades contínues que està patint el col·lectiu penitenciari no es poden suplir en 
aplicar cop rera cop polítiques de personal més restrictives. 
 
Hem demanat a la direcció del centre que s’uneixi a nosaltres en la reclamació permanent 
de més personal per aquest centre, en cobrir totes les places pressupostades i que a hores 
d’ara estant vacants i en les places que s’han perdut fins ara i que mai han estat cobertes. 
 
Demanem que en la pròxima reunió de directors de centres amb la Direcció General des 
d’aquesta direcció es facin totes les gestions necessàries com les han fet els anteriors 
directors perquè aquest centre que va néixer amb una greu mancança de personal en la 
seva RLT li siguin assignat personal de reforç. 
 
No ens val la resposta “ No enviaran a ningú “ 
 
CCOO posa de manifest la poca coherència de la direcció del centre a l’hora d’adoptar 
aquestes mesures considerant les dates en les quals estem, la poca coordinació entre els 
membres de l’equip directiu, quan no fa ni 2 mesos el subdirector d’interior en una reunió 
amb els CUSI  va marcar una línia i uns criteris de vacances que a dia d’avui són paper 
mullat, la creació d’un servei en el limbe mentre que, per l’altra part, estaven reduint al 
màxim la gent que pot lliurar i que aquest gran projecte sols ha durat 34 dies.  
Tot això a casa nostra té un nom ..... 
 
Sol·licitem a la direcció del centre que, abans de tot, els seus membres tinguin un mateix 
criteri i una coherència d’actuació. 
 
I que considerant les dates en que es volen implementar aquestes mesures es tingui en 
compte la conciliació de la vida familiar i laboral. 
 
 
 
Sant Joan de Vilatorrada, 28 de maig de 2014. 

CCOO C.P. Lledoners continua treballant per a que 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  


