
 

REUNIÓ DIRECCIÓ - SINDICATS CP DONES 
 30.09.2016 

 
Us informem que, aquest divendres, 30 de setembre, 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),  Carles i Ramon (CATAC-IAC) i Manel (CSIF).   
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Situació dels efectius de la plantilla del centre. 
 
La directora ens informa que a nivell de personal, aquest proper 10 d' octubre, 
per fi s' incorpora el nou cap de serveis que cobreix la vacant per jubilació.  Des 
de CATAC-IAC, expressem la nostra satisfacció perquè finalment aquest 
procediment convocat a ATRI, el passat 3 de març, estigui a punt de finalitzar, 
però  també la nostra queixa per la dilació injustificada del procediment, que 
només s' ha produït en aquesta plaça, a tall d' exemple, procediments iniciats el 
mes de juny al CP Quatre Camins i CP Home el mes de setembre ja estaven 
finalitzats. 
Pel que fa  al tema de la cobertura de les baixes, la directora ens comenta quina 
és la situació actual: 
Tractament: hi ha diferents places de substitucions iniciades a ATRI (psicòleg, 
pedagog, ....) i finalitzada la de monitor d' arts plàstiques, que s' incorporarà 
aquests propers dies. Així mateix, esta pendent de publicació a ATRI d’una plaça 
d' educador de SO. En relació a aquesta vacant, la directora ens informà que 3 
educadors d' interior volen passar a SO i que un educador ha demanat a Direcció 
General, que hi hagi rotació entre SO i interior, però que això no es possible per 
que són unitats diferenciades que no fan el mateix horari. 
 
INTERIOR: dilluns, dia 3 d' octubre, s' incorporen 3 nous funcionaris, 1 GSI, 1 
GAM-V i 1 GAM-P. Així mateix, esta pendent la cobertura d' una vacant de GSI per 
jubilació, un GAM-V del centre ha passat a cobrir una plaça de GSI en comissió 
de serveis  i només hi ha una baixa de GSI no coberta en aquest moment. 
 
Oficines: tornarà segurament aquest mes de novembre la funcionaria que estava 
de baixa i el seu substitut podria quedar-se al centre com a GAM-P. 
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2. OBRES I MANTENIMENT. 
 
Porta de Mercaderies: un cop més, tornen les  deficiències de funcionament del 
mateix, que han obligat a fer l' obertura  manualment. S' ha reforçat el servei els 
matins del dia 30 i el dilluns 3. També, ens comenta que  el proper dimarts, esta 
previst que vinguin a reparar-lo definitivament, ja que han de fabricar unes guies 
perquè torni a funcionar correctament. L' administradora ens indicà que l' empresa 
nova de manteniment vol fer un canvi en el funcionament del motor del Porto, 
però que s' haurà d' estudiar tècnicament la seva proposta. 
 
Aire condicionat: esta previst la instal·lació d' un aparell nou a la porta principal 
aquests propers dies. 
 
Us seguirem informant. 
 
 
 
Barcelona, 2 d' octubre  de 2016 
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