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REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ, 6 DE MAIG DE 2015 

 
Hi assisteixen el Director, la Gerent, el Subdirector d’Interior, el Cap de l’Oficina de 
Recursos Humans i les forces sindicals CC.OO, CSIF i UGT. 
 
Aprofitem per donar la benvinguda al CSIF, que fins ara no estava present a les reunions i 
els animem a continuar amb la unió sindical en la defensa dels drets dels treballadors. 
 
MANCA DE PERSONAL  
 
Informem a la Direcció del centre dels compromisos que la DG ha adquirit amb CC.OO 
sobre la famosa nota de la gerent en la qual limitava el període d’entrega de les sol·licituds 
de dies, alhora que demanem quina distribució farà el centre dels 6 funcionaris de reforç 
que han vingut. La Direcció ens informa que distribuiran aquest 6 funcionaris en 4 GAMV de 
cap de setmana i 2 GSI i que, amb aquesta distribució de mínims, poden garantir que no es 
denegarà per necessitats de servei cap petició feta. 
 
Tornem a demanar la col·laboració de la plantilla perquè ens feu arribar qualsevol 
denegació de petició de dies que s’hagi fet correctament i que mitjançant el formulari 
que hem confeccionat demaneu que aquesta denegació sigui notificada per escrit. 
 
Demanem a la Direcció una previsió pels companys que actualment tenim al nostre centre i 
que tenen data de finalització del nomenament el 30 de juny. A dia d’avui es desconeixen 
els criteris i plantejaments que el Departament utilitzarà per cobrir la falta de personal durant 
l’estiu. Seguirem lluitant per aconseguir la renovació de tots ells. 
 
IMPOSICIÓ DE CANVIS DE TORN PER NECESITATS DE SERVEI 
 
Aprofitem un cop més, per recordar a la direcció que aquesta mesura “de necessitats de 
servei” no pot ser un recurs habitual.  
 
Demanem el compromís de la Direcció que, de produir-se alguna altra situació que 
requereixi tenir d’adoptar aquesta mesura, es planificarà amb antelació i no com s’ha fet fins 
ara, d’avui per demà. La Direcció assumeix  aquest compromís. 
 
Destaquem que des de la nostra queixa realitzada aquest novembre passat, només s’han 
produït dos casos. Si algun company afiliat o no es veu afectat per futures imposicions de 
canvis de torn li demanem que ens ho comuniqui.  
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SEGURETAT A L’ACCÈS K 
 
Demanem a la Direcció del centre que donat que a l’accés K sols hi ha una armilla per tot el 
personal es sol·liciti una altra de dotació a la DG i es tingui en compte, dintre de les 
possibilitats, les diferents talles. 
 
La Direcció ens informa que la DG no disposa de més armilles i que en tot cas la Gerent 
està elaborant un sistema per tal de poder-la rentar deixant el menor temps possible el 
funcionari sense ella: ens felicitem de la mesura ja que fins ara l’opció que ens donaven era 
l’esprai antiolor. 
 
SORTIDA ESGLAONADA  
 
Hem inclòs una altra vegada més aquest punt, el remarquem per la nostra pròpia seguretat i 
més ara amb el risc alt d’alerta yihadista. 
 
La Direcció, un cop més, rebutja el nostre plantejament amb l’argument que no hi ha un risc 
específic i que el Departament ja ha fet difusió del manual d’autoprotecció que indica les 
mesures que s’han d’adoptar. 
 
La Direcció vol recordar un cop més l’ús de totes les mesures d’autoprotecció. 
 
CC.OO demana informació sobre la previsió d’accions formatives que el Departament està 
elaborant sobre el risc yihadista. La Direcció ens informa que s’estan acabant de tancar i 
que seran obligatòries per a tot el personal. 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓ DEL DERT 
 
CC.OO fa una valoració molt positiva, agraeix l’esforç i la predisposició de tot el personal del 
DERT. Demanem a la Direcció que aquest programa de formació es formalitzi i s’aprovi per 
part del Consell de Direcció. La Direcció fa seva la nostra petició i serà aprovat en la 
propera reunió del Consell de Direcció. 
 
ÀREA EDUCATIVA 
 
Deguts a alguns fets que s’han anat produint a l’àrea educativa, des del mes de març s’està 
portant a terme un recompte del material sensible. Demanem informació sobre la 
implementació d’aquest sistema.  
 
PROTOCOL DE TRASLLATS I MOVIMENTS INTERIORS  
 
Va ser revisat en el Consell de Direcció de 24/3/15 on deixa de forma ambigua la figura de 
funcionari de trasllat. Demanem informació a la Direcció al respecte. La Direcció ens 
informa que en cap cas es crearia aquest nou servei. La modificació ve donada per un 
requeriment d’inspecció de Treball. 
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ARTICLE 75.1  
 
En l’actualitat tots els art. 75 del centre són 75.2. CC.OO proposem a la Direcció del centre 
que s’habiliti en el SIPC i que es pugui fer aquesta diferenciació segons sigui petició d’intern 
o classificació del director (ja que són dos articles diferenciats en el R.P). 
 
La Direcció ens informa de la impossibilitat d’informatitzar aquesta diferenciació. 
 
SEGUIMENT DE DIVERSOS TEMES DE L’ANTERIOR REUNIÓ AMB DIRECCIÓ 
PROPOSATS PER CC.OO 
 
ELABORACIÓ DEL PROTOCOL D’INTERVENCIÓ AMB INTERNS PERILLOSOS :  
 
CC.OO demana informació a la Direcció del centre sobre el seu compromís amb l’anterior 
reunió (5/11/14) que aquest seria un camp de treball del COMITÉ D’AUTOPROTECCIÓ. La 
Direcció comenta que el comitè està treballant en temes de seguretat interior i en 
l’elaboració d’aquest protocol.   
 
PETICIÓ PERQUÈ EL PERSONAL DEL CCI DE CADA GUARDIA SE’LS FACI 
FORMACIÓ / ACTUALITZACIÓ: 
 
CC.OO demanem que l’acció formativa que es va realitzar durant 3 setmanes en el mes de 
març i que va permetre formar 43 funcionaris es realitzi de forma periòdica. La direcció fa 
seva la nostra proposta. 
 
 
 
Sant Joan de Vilatorrada, 15 de maig 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:                                          
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