
 
REUNIÓ DIRECCIÓ- SINDICATS  

CP DONES 14.11.2014 
 
Us informem que el 14 de novembre de 2014, s’ha efectuat una  reunió amb la 
direcció del CP Dones amb el següent ordre del dia: 
 
 

1. Situació dels efectius de la plantilla del centre. 
2. Rotació de serveis. 
3. Horaris de les àrees mixtes vigilància i prestacions. 
4. Situació del contracte de manteniment. 
5. Torn obert de paraules. 
 

Assistents: Direcció (directora, administradora i subdirectores tractament i 
règim) i per la  part social Pilar i Jesus Z (UGT), Maria (CCOO), Carles i Ramon 
(CATAC-IAC).   
 
Desenvolupament de la sessió:  
1.La dotació de personal s’ ha vist reduïda per la marxa de cinc treballadors/es 
al CP Puig de les Basses i una defunció (el company Patrici, q.e.p.d) . A això, cal 
afegir que,  en aquest moment, hi ha un total de 10 baixes (la majoria de llarga 
durada), de les quals, només 5 han estat substituïdes. Des de Direcció, s’ ha 
reiterat a  direcció general la necessitat de cobertura urgent d’una plaça de GO 
o auxiliar administrativa per l’oficina de personal. 
2.Pel que fa a la rotació de serveis, ens informa que ja  esta treballant en ella  i 
que s’efectuarà desprès de les vacances de Nadal. Sobre aquest tema, la  
directora ens demana ajut per poder arribar a  establir un circuit automàtic de 
rotacions de serveis cada 6 mesos, en que només quedarien exclosos 
comunicacions i SO, per la seva especificitat, en que la rotació seria anual (dos 
torns semestrals). CATAC-IAC  comenta que, en tot cas, s’haurien de deixar dos 
o tres  llocs, com centraleta i  rastrells de distribució i tallers, al marge d’ aquest 
circuit automàtic per tenir-los com “reserva” per fer front a situacions urgents 
(adaptacions, problemes físics, etc). Després d’ intercanviar opinions sobre el 
tema, tots els sindicats ens comprometem a fer arribar una proposta de circuit a 
Direcció, però que això no modificarà la temporalitat de la mateixa. Es a dir, que 
la rotació s’ efectuarà desprès de les festes de Nadal, el proper mes de gener.  
3.La directora ens informa que davant la petició d’un funcionari GAM que fins 
ara efectuava el torn 5-2 de passar a fer el 4-3, ha sorgit un problema amb el 
torn de lliurança que vol fer (divendres).  
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Fent un  repàs, en el CP Dones, hi ha un total de 14 GAM (7 de   vigilància i 7 
prestacions), d’ aquests, 3 són de cap de setmana ( 1 GAM-V i 2 GAM-P) i pel 
que fa a la resta, hi ha 3 GAM-V amb torn de matí,  3 amb torn de tarda i 3 
GAM-P amb torn de mati i 2 amb torn assignat de tarda. 
Fins ara, en el CP Dones, no s’ ha aplicat la normativa que regula el horari 4x3 
dels GAM perquè sempre s’ havien posat d’ acord entre ells i el centre havia 
assumit el desequilibri de serveis dels GAM entre DILLUNS (8 efectius) i 
DIVENDRES (només, 4), però que això amb un nou GAM que vol lliurar el 
divendres ja no serà possible, i per tant, ens informa que convocarà a tots els 
GAM que vulguin fer el 4x3 per que tractin d’arribar a un acord en els dies de 
doblatge i lliurança del 4x3, però que si no es posen d’ acord aplicarà l’ establert 
oficialment, és a dir, que la meitat lliurin els dilluns i l’altra meitat els divendres, 
amb rotació anual del dia d’acumulació i lliurança, de conformitat amb l’ ordre 
de serveis 2/2006. 
4.La directora ens informà que la propera setmana s’ incorporarà un tercer 
operari de manteniment i que ja estan autoritzades, en el nou Pla les 
reparacions de seguretat perimetral, porta de mercaderies i calderes. Tots els 
sindicats, reiterem la necessitat de que s’ afrontin amb mes rapidesa  aquests 
temes, perquè tots som conscients que el centre  presenta notables deficiències. 
5.Torn obert de paraules: 
Neteja: ja ha començat a treballar la nova empresa que s’ ha fet càrrec  del 
contracte. 
Entrevistes d’internes a rastrell: els sindicats reiterem que s’ha d’insistir a tots 
els professionals i voluntaris perquè informin al funcionari d’aquesta unitat de 
totes les internes que criden al mateix. 
Uniformes: l’ administradora ens comunica que tenen el compromís de la 
direcció general de lliurar el d’ hivern abans de final d’ any.  
Connexió d’ordinador al DE: s’ ha de reparar el cable per poder tenir-ne, ens 
indicà l’administradora, i que tractaran de fer-ho el més aviat possible. 
 
Us seguirem informant. 
 
 
 
 
 
Barcelona, 16 de novembre  de  2014  
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 

 


