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03/10/2018 

REUNIÓ ESPECÍFICA AMB LA DIRECCIÓ SOBRE EL DEP. DONES 

 

Hola a tothom, avui la reunió amb Direcció i els sindicats representatius IAC-CATAC, CCOO, CSIF i 

UGTPRESONS, s’obre amb un únic punt en l’ordre del dia: 

 

RESUM: 

 

Comença parlant el Director per dir-nos que des de la part social “s’han fet escrits i denúncies, que 

denoten el desconeixement de la realitat i que de vegades falten a la veritat.” 

 

Comença responent els representants de Csif (promotors d’aquesta convocatòria), per fer palès 

el malestar de la plantilla per l’augment de càrrega laboral que està significant tots el canvis, 

obres, reformes i adaptacions que s’estan efectuant al Departament. 

 

La Direcció argumenta que en tots els projectes hi ha períodes de transició  i que ara estem en un 

d’ells; però que no es pot negar que les coses estan millorant: No hi ha llistes d’espera d’interns per 

baixar als mòduls, s’ha reduït el número de interns/es als mòduls, etc. 

 

Diu que no es pot criticar sense conèixer el projecte que primer hem de llegir-lo, i ens adonarem 

que és un projecte trencador però que millora en molt el que ja teníem. Hem d’entendre que ara 

no es classifica per fases, sinó que es fa per perfils i que en certa manera està agraït als escrits 

sindicals que el critiquen per que d’aquesta forma hem fet propaganda del seu Pla Funcional del 

Centre, en aquest punt, i l’hem donat la possibilitat de anar a defensar-lo a altres llocs, que de no 

haver denunciat, no haurien arribat. 

 

A més a més, no creu que el personal estigui pitjor que altres èpoques i que si alguns es queixen, 

son una minoria. 

 

En aquest moment IAC-CATAC fa un incís, per denunciar que això no és un problema d’una 

minoria, això és una percepció general de la plantilla: 

• La plantilla es queixa de augment molt significatiu de la carrega de treball. 

• La plantilla es queixa de manca de formació. 

• La plantilla es queixa d’un caràcter d’improvisació que es tradueix en que sempre tenen 

que solucionar-ho els companys (això ja el van denunciar en la darrera reunió). 
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• La plantilla es queixa de una sensació d’estar vigilada constantment i de no sentir-se 

protegits per aquesta Direcció (tot ben al contrari). 

• No critiquem el model, ni les intencions, critiquem la improvisació de les mesures adoptades, 

critiquem la manca de eines (formatives, informatives, recursos humans, etc.) per poder 

treballar amb garanties. 

 

Agafa la paraula la Sotsdirectora de Dones per dir que ja està farta de la gent que només veu les 

coses negatives i que tot li sembla malament. Argumenta que tot el que s’està fent al Dep. de 

Dones ha estat consensuat amb la D.G., amb el Jutge de Vigilància, amb els cusis del 

Departament, etc. etc. 

 

Que quant ha hagut problemes i li han comunicat, s’ha mirat de solucionar-los: com han solucionat 

el problema de quan arribaven ingressos i tenien que baixar dos funcionaries per gestionar-ho, 

deixant el mòdul mig vuit... ha relatat un parell de casos més, que s’han solucionat. 

 

Això és quelcom que no li retrem i que valorem positivament, però que no deixa de confirmar el 

que estem denunciant: - la improvisació de les mesures. 

 

Ens ha semblat que la Sotsdirectora s'ho ha pres com una cosa personal i res més lluny de la realitat 

(com la majoria de la plantilla), des Catac pensem que si alguna cosa ha millorat aquesta 

Direcció, ha estat la Subdirecció de Dones. 

 

Després de uns moments de tensió la resta de la part social ha tornat a agafar la paraula per fer 

èmfasi en la coordinació dels temps d’execució del Pla Funcional i que aquests han estat els 

veritables responsables del malestar de la plantilla i que si s’haguessin fet les coses de manera 

menys precipitada (no es pot tancar un departament sencer, en el més de juliol, com tot el que 

això comporta), segurament la gent estaria més conforme. 

 

El Director deixa la reunió abans,  per problemes d’agenda i es queda presidint la taula el Gerent. 

 

Per part dels agents socials es fan diferents peticions: 

✓ La incorporació de un CUE a Dones 

✓ Facilitats per part de la Direcció per que els funcionaris/es que vulguin deixar el 

departament ho puguin fer 

✓ Increment de la plantilla en el torn de nit (aquesta és una reivindicació que es ve demanant 

des de fa molt temps) 

 

Us seguirem informant.  

 

Si esteu interessats/es en més informació o ampliació de l’afegida a l’escrit, us podeu adreçar als 

companys/es del IAC-CATAC.    

 

Cordialment, 

 

Secció sindical Brians1 

IAC-CATAC-Presons 


