
REUNIÓ DIRECCIÓ- SINDICATS 
CP DONES: 28-01-2014

       Us informem que avui, dimarts, 28 de gener, s’ha efectuat una reunió amb 
       la direcció del CP.Dones.                       
                               

Assistents: Direcció (Directora i administradora ) i per la  part social: Pilar i 
Jesus Z (UGT), i Carles i Ramon (CATAC-IAC).  
            

                        Desenvolupament de la sessió 

1. La directora ens informa que des del servei de Prevenció han elaborat 
unes fitxes per cada lloc de treball amb els riscos associats al mateix i 
unes recomenacions a seguir. A tall d'exemple, pel personal d'interior, 
recomana la realització de cursos, com el control de l'estres i gestió de 
conflictes.
Sobre aquest tema formatiu, volem recordar-vos que el passat 10 de 
gener, es va signar un acord sobre els criteris de compensació de la 
formació  de  l'any  2013.  Des  de  CATAC us  recomanem que  si  teniu 
algunes hores de formació denegades, en especial de cursos on line, us 
passeu per personal, per tornar a demanar la seva compensació. 
Tornant  al  tema  de  les  fitxes,  la  directora  ens  comenta  que  s'han 
repartit a tots els centres penitenciaris per la seva distribució a tots els 
treballadors/es. Actualment a interior hi ha unes cadires reciclades dels 
antics  jutjats  i  de  les  oficines  del  centre,  esperem  que  la  direcció 
solucioni aquest problema i distribueixi cadires ergonòmiques adients.

2. A nivell formatiu, la directora ens indicà que des del centre, aprofitant 
els dies que hi ha bastants auxiliars en el servei, s'efectuaran sessions 
de “pràctiques professionals”. A tall d'exemple, avui, s'efectuarà al DE 
sobre ús de l'equip d'intervenció i inmobilització, però que també se'n 
faran sobre “funcionament de Comunicacions i Ingresssos “ o “altes a 
SO”.

3. Grip A. En aquest moment, ja no queda cap interna amb el protocol de 
grip. La directora ens informa que ha estat una mesura preventiva (de 
fet,  en  cap  altre  centre  penitenciari,  s'ha  seguit)  recomenada  pels 
nostres serveis mèdics, atesa la situació general  de pandemia que s'ha 
produit  aquestes setmanes a Catalunya.  Posem en coneixement  a  la 
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plantilla que actualment hi ha vacunes pel personal, podeu passar pels 
serveis médics.

4. Porta  de  Mercaderies.  A  requeriment  del  nostre  sindicat, 
l'administradora ens ha reconegut les deficiències de funcionament del 
mateix, que han obligat a fer ús d'un candau per assegurar que queda 
tancat per les nits o quan hi hagi internes al Patí, fins que no es pugui 
assegurar que no es pot obrir manualment. També, ens comenta que 
avui,  esta  previst,  que  vinguin  a  reparar-lo  definitivament.  Des  de 
CATAC podem entendre algunes retallades però que s'hagi d'aguantar la 
porta  amb  una  escombra  quan  passi  un  camió  ens  sembla  una 
exageració. 

5. Walkies.  En relació a aquest tema, CATAC ha tornat a reclamar a la 
direcció que es millori la quantitat de la  dotació  del  CP. Dones, i en 
aquest  sentit,  hem informat  que  hi  ha  una  resolució  d'Inspecció  de 
Treball,  que considera  els  walkies  com un EPI  i  un   requeriment  al 
Departament,  per  que,  entre  d'altres  mesures,  s'envii  al  Comitè  de 
Seguretat i Salut un inventari actualitzat dels EPI disponibles pel servei 
penitenciari.
De  fet,  la  distribució  d'aquestes  fitxes,  a  CATAC  creiem  que  esta 
relacionat amb aquest requeriment de l'Inspecció de Treball.

   
    

        Us seguirem informant.

        Barcelona, 28 de gener de 2014 
        Secció sindical de presons
        CATAC-IAC
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