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REUNIÓ AMB DIRECCIÓ DEL 10/04/2014: SEGUIM AVANÇANT 
 
 
 
En la reunió que hem mantingut amb la Direcció hem aconseguit tancar 
satisfactòriament dos dels temes que més maldecaps produïen cada any en 
relació al concurs intern horari : la manca  d’una regulació sobre el seu 
desenvolupament, que provocava cada any un malestar generalitzat entre els afectats i 
els no afectats, i la manca d’una regulació interna sobre els criteris en relació a la forma 
de realitzar les permutes, que provocaven, també, greuges comparatius i podien ser 
motiu de picaresca i frau. 
 
Com que amb la Direcció encara hem d’acabar de tractar el redactat final de tot el que 
hem parlat i es pot produir alguna modificació d’última hora, a més que transcriure en 
una nota tots els punts sobre les permutes i el concursillo que hem tractat necessitaria 
de varis folis per explicar-ho bé, hem pensat que és millor esperar a tenir el redactat final 
i oferir-vos-el tal com quedarà. 
 
En la nota que vàrem treure CCOO de l’anterior reunió ja exposàvem bastants dels 
punts, però després de les vacances de Setmana Santa ens tornarem a reunir per definir 
el redactat final. En tot cas, si voleu detalls no teniu més que adreçar-vos a 
qualsevol dels nostres delegats i us donarem les explicacions que demaneu. 
 
També hem parlat de Formació. Arrel de les últimes reunions de la Subcomissió de 
Formació sembla bastant evident que el Gerent haurà de recular en les seves 
imposicions pel que fa a la Formació en general i als cursos on-line en concret. No 
només els treballadors/res del centre estem farts d’ell.  
 
El problema que havia a Gabinet tarda serà solucionat en quinze dies. La persona que la 
ocupava il·legalment torna a la seva plaça; provocat per la tornada de la Gamp/ Matí 
peculi que es reincorpora després de una baixa maternal i desplaça al funcionari de la 
plaça de Gabinet tarda titular, que l’ocupava per la citada baixa. 
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S’ha lliurat a la Direcció del centre una proposta per millorar la situació del gaudiment 
dels festius i vacances per part dels CUSI’s que resta pel debat en una propera reunió. 
 
A la reunió ha quedat fermament palès la manca de GAMP que pateix el centre. La RLT-
actualitzada la setmana passada- continua contemplant que hem de ser 92. Ara som 88 i 
d’aquí a uns dies serem 87...de moment. Personal està cobrint aquestes mancances 
amb GAMV. Però fins quan?  Anem-nos familiaritzant en que les properes batalles 
que tinguem al centre seran per cobrir les places que ens mancaran i que ja ens 
manquen, siguin de GAMP, de GO, de GAMV o de GSI., per no parlar de 
tractament. I que faran per cobrir-les? Que ens demanaran per pal·liar unes mancances 
provocades per les retallades del Govern? Ja en parlarem, de ben segur... 
 
Sant Esteve Sesrovires , 10 d´abril, de 2014 
 
 

http://www.ccoogenepresons.org/�
mailto:genepresons@ccoo.cat�
mailto:cpbrians2@ccoo.cat�

