
 
CP DONES REUNIÓ DIRECCIÓ-SINDICATS 

31/10/2013 
 
Us informem que avui, 31 d’ octubre de 2013, s’ha efectuat una nova reunió amb la direcció del CP 
Dones: 
 
Ordre del dia: 

1. Dotació de walkis. 
2. Informació sobre la intervenció a les cel·les afectades per xinxetes. 
3. Millores acordades entre el centre i CIRE sobre el servei de cuina. 
4. Informació sobre les darreres ordres de direcció: inici d’activitats i revisió sense canvis 

dels horaris regimentals del Centre. 
5. Informació sobre l’ordre de direcció de tramitació de vacances, assumptes personals i 

compactació del personal de rehabilitació. 
6. Situació dels DUIS de secció oberta. 
7. Torn obert de paraules. 
 

Assistents:  per part de la direcció del centre la directora, l’administradora i la subdirectora 
tractament i per la  part social Pilar i Jesús Z (UGT), Maria (CCOO), Carles i Ramon (CATAC-IAC).  
 
Desenvolupament de la sessió:  
 
1. La dotació real del  CP Dones, en aquest moment, és de 22 unitats, de les quals operatius, 

només n’hi ha 20 (a CATAC-IAC, ens resulta curiós, que des de la Direcció general, en la 
Comissió de Seguiment del passat 2 d’octubre de 2013 , es va informar que la dotació és de 37, 
on estan els 15 walkies que falten?). L’ administradora ens informa que per falta de dotació 
econòmica no s’ha pogut mantenir el contracte de reparació dels aparells i compra de noves 
bateries i que espera que aquest any 2014 millori la situació i es pugui disposar d’un petit fons 
de substitució, per poder reparar i comprar algunes bateries noves, amb el Pla de manteniment 
integral que preveu posar en marxa la Direcció general. 

2. Pel que fa al problema de la plaga de xinxetes en la SO Homes, la directora ens comunica  que 
actualment la situació ja esta totalment controlada i que només segueixen clausurades les 
habitacions 1, 21 i 23 (en les que s’efectuarà una nova desinfecció el proper dimecres). Pel que 
fa a la resta d’habitacions amb incidències, s’ha comprovat que eren picades de mosquits. Des 
de control de plagues s’ha efectuat una inspecció de 15 cel·les + el DE  i s’ha seguit el mateix 
protocol que es va seguir al CP Homes ( La Model) , segons ens informa la directora. Malgrat 
això, CATAC-IAC ha tornat a  reiterar a la direcció del CP Dones, el què ja varem manifestar 
anteriorment a ells i al propi  servei de prevenció, que s’ha jugat amb foc amb aquest tema i que 
realment ha existit una situació de risc. 

3. La directora ens informa que davant les incidències negatives  en el   servei  de cuina (qualitat i 
quantitat), d’aquests darrers mesos, s’han mantingut diferents reunions amb el CIRE  i aquest 
els ha assegurat que ho resoldran i, de moment, aquests darrers dies la situació ha millorat. Pel 
que fa al mòdul de serveis i cuina (claus de neveres i magatzems en el clauer del funcionari), l’ 
administradora  diu que ho canviarà, perquè  aquestes claus les ha de controlar el personal de 
cuina. 
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4. La directora ens informa que en la darrera ordre de direcció s’ha deixat molt clar als 
professionals responsables que la franja d’activitats és de 9.15 a 19.15 hores, d’acord amb el 
planin oficial, aprovat pel Consell de direcció. 

5. La directora ens comunica, que malgrat que des d’agost de 2012 hi havia una ordre que 
regulava els criteris de gaudiment de vacances, assumptes personals i compactacions del 
personal de rehabilitació, aquest estiu 2013 la situació ha estat caòtica i per aquest motiu, en 
els propers dies, farà una nova instrucció en que aquest personal s’haurà d’agrupar per parelles 
o trios, pactant entre ells el repartiment de vacances, dies i compactacions i assegurant sempre 
la presència efectiva, d’un d’ells. 

6. S’ha resolt, finalment, el tema amb la Direcció general (gracies a les gestions del nostre sindicat 
i de la pròpia direcció) i podran seguir fent les substitucions d’interior. 

 
7. Torn obert de paraules: 

 
7.1 Arxiu de règim al DE (baixes). Finalment, ha quedat aparcat el projecte (per qüestions 

econòmiques) i serà traslladat al CP Brians-2 en dipòsit, aprofitant que hi ha molt espai 
disponible. 

7.2 Nova funcionalitat del CP Dones. La directora ens confirmà que segons el nou pla 
d’equipaments el nostre centre tornarà a ser només un centre integral de dones (les 
obres estan previstes pel segon semestre de 2014), amb una capacitat de 120 internes 
de règim ordinari + 125 internes en SO Dones ( art.86 i unitats dependents apart). 
CATAC-IAC ha comentat que esperem que aquestes obres permetin resoldre les 
deficiències estructurals greus, com l’ ubicació  de la cuina en un altre espai, un accés 
directe a SO, la millora de la seguretat perimetral, etc. 

7.3 Neteja (LIMASA). Es mantindrà el mateix contracte durant el primer semestre de 2014. 
7.4 Reposició de sofàs  a SO. L’administradora es compromet a fer-ho. 
7.5  Mal funcionament de l’arc detector de la Unitat de la porta principal. La directora ens 

indicà que no es pot fer res més, fins que no hi hagi el nou contracte de manteniment 
integral. 

7.6 Control d’activitat esportiva. La directora indicà que no hi ha activitat de patí al centre i   
que només el dimecres, sota el control d’un monitor voluntari, s’efectua esport al mateix 
perquè només sota el control d’un professional de referència es pot fer aquesta activitat. 

7.7 Cuina. Els funcionaris són responsables de l’àrea d’activitats (aules, biblioteca i sala 
d’actes) i que s’han de coordinar amb els d’ UPR. 

7.8 Tallers. El funcionari amb aquest servei ha d’ajudar sempre al control de sortides de la 
SO a les 8.15 h. 

7.9  Entrevistes d’internes a la Unitat de rastrell. L’ Administradora ens indicà que s’ha 
d’insistir a tots els professionals i voluntaris per que informin al funcionari d’aquesta Unitat 
de totes les internes que criden al mateix. 

7.10 Càmeres de vigilància de l’àrea perimetral del  centre. CATAC-IAC demana si hi ha 
alguna novetat. La directora ens indicà que  amb l’actual situació econòmica no es 
podran, a curt termini, implementar millores en aquest apartat.  

 
 
Us seguirem informant. 
 

 
 

Barcelona, 31 d’octubre  de  2013  
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC  




