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UNA ALTRA MÉS DE LA DIRECCIÓ 

 

Si la plantilla de Lledoners no en tenia prou, aquest mes d’octubre hem tornat a veure més gestions 

“eficients” del servei públic i, a més, les hem hagut de patir entre tots. 

El dia 7 d’octubre una reunió de CUSIS organitzada pel Subdirector d’Interior i el Director del centre 

va deixar durant mig mati la meitat dels mòduls només amb un funcionari d’interior. Això és garantir 

la seguretat ?, això és prevaldre la seguretat en comptes de la gestió ?.  

El dia 8 d’octubre al matí, amb una altra gran decisió, tant el Director com el Subdirector d’Interior, 

en la seva tasca de recolzar a la plantilla, van obligar al departament d’Ingressos, departament en el 

qual, entre altres tasques es realitzen cada matí sortides d’interns a diligències vàries, permisos i que 

darrerament, degut a l’alta ocupació del DERT, han de gestionar alguns interns sancionats i no 

sempre garantint la seguretat dels funcionaris que tal com diu la normativa almenys dos funcionaris 

han de fer els moviments d’aquests interns i que viuen en cel·les sense el pertinent cranc de 

seguretat); departament on sovint s’assignen al servei només un funcionari a cabina i un CUSI o 

funcionari al seu interior; al funcionari de cabina, que des d’aquí recordem porta a terme una gran 

tasca de seguretat (o potser és perquè no fa la vigilància TRIANGULAR), a passar els comandaments 

de la cabina al CCI i, juntament amb el CUSI, dedicar-se exclusivament a precintar aparells 

electrònics. Aquest fet va fer que els companys de CCI haguessin de patir una sobrecàrrega de feina, 

en haver de controlar i obrir tots els cancells del departament d’Ingressos. Aquest fet va provocar, a 

més a més, un retard en tots els moviments d’aquest departament. 

Cóm es garanteix la seguretat de la nostra plantilla? Que hagués passat amb els nostres companys 

d’Ingressos si mentre fan els moviments amb un intern sancionat, s’hagués produït un CODI 2 al 

centre? I si alhora s’hagués produït una incidència en aquest departament?, qui hauria donat avís? 

Què hagués passat si al CCI s’hagués trobat sol el funcionari? Què hagués passat si la direcció 

prioritzés la seguretat en comptes de la gestió d’estocs d’equipaments electrònics? 

Doncs aquesta Direcció, no només no va agrair la tasca, més enllà de l’exigible professionalment, 

que dia a dia duen a terme els funcionaris assignats al departament, sinó que va reprendre al CUSI 

del departament i, a mig matí del servei del dia 9 d’octubre, el va canviar d’ubicació. Casualitats de la 

vida ....  
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CCOO troba inacceptable aquest comportament i les últimes gestions de la direcció del centre. 

AMB LA NOSTRA SEGURETAT NO S’HI JUGA !!!. Demanem a la direcció del centre que, amb motiu 

de l’incident al menjador del mòdul 6, s’estudiï la retirada dels plats dels office dels mòduls i es torni 

a les safates per garantir la seguretat dels nostres companys d’interior. 

CCOO, en la propera comissió de seguiment, farà una queixa sobre les decisions de la direcció del 

centre que posen en perill la seguretat dels treballadors i exigirà que la Direcció General pregui 

mesures al respecte. 

Recordem a la direcció que no PERMETREM COACCIONS, JUDICIS NI CÀSTIGS A LA PLANTILLA, UNA 

PLANTILLA QUE FA AMB ESCREIX LES SEVES TASQUES. EN TOT CAS SERIEN D’ALTRES ELS QUE 

HAURIEN D’APRENDRE. 

Sempre estem i estarem en la defensa continua de la plantilla i ens posem al servei, com sempre 

hem fet, de tota la plantilla de Lledoners. POTSER ESTÀ ARRIBANT EL MOMENT DE DIR PROU. 

Des d’aquí diem als companys afectats: AQUÍ ESTEM I AQUÍ ESTAREM. 

Si falta personal, demanem el seu suport per elevar una petició conjunta al Departament. 

CCOO no permetrà que la direcció del centre jugui amb la plantilla i es carregui la pau social. 

CCOO espera que, amb l’arribada del nou Subdirector d’Interior, dinàmiques i actuacions que s’estan 

convertint en habituals, per desgràcia de la plantilla, desapareguin.  

Sant Joan de Vilatorrada, 15 d’octubre de 2014. 

 

C.P. Lledoners continua treballant per a què el nostre centre sigui cada dia una mica millor. Esperem les 

vostres propostes i iniciatives, que es poden presentar directament al grup de la secció o al correu:                                          

                             cplledoners@ccoo.cat 
 
  


