
 REUNIÓ DIRECCIÓ - SINDICATS CP DONES 
 7.04.2016 

 Us informem que avui, dijous, 7 d' abril de 2016, s’ha efectuat una nova reunió amb la direcció del CP Dones, amb el següent ordre del dia:  1. Revisió situació de Manteniment 2. Revisió situació de Personal 3. Aparcament de vehicles al centre. 4. Torn obert de paraules.  Assistents: direcció (directora i administradora) i per la  part social: Pilar i Jesus Z (UGT), Maria (CCOO), Carles i Ramon (CATAC-IAC) i Manel (CSIF).    Desenvolupament de la sessió:  1. Pel que fa al programa de Manteniment del centre, la Sra. directora ens   comunica que, a nivell general, la nova empresa ROMERO POLO funciona prou bé. Pel que a obres pendents (instal·lació de la 3ª caldera, l'aire condicionat de comunicacions i refer la teulada d'economat i la impermeabilització del terrat), aquest proper mes, començarà la reparació del sostre de l' economat, que es l’única obra que es podrà efectuar, ja que per la resta no hi ha pressupost disponible. A nivell menor, la Sra.  administradora ens indica que aquest mes de maig s’efectuarà la revisió de tots els aparells d' aire condicionat del centre. Pel que fa a Secció Oberta,  s'ha renovat el mobiliari, amb taules i cadires noves, sobrants de la ciutat de la Justícia. També ens informa que la nova sala per la realització de les videoconferències a Comunicacions i Ingressos, aviat estarà disponible, ja que només falta instal·lar un armari per protegir l' equip. Els sindicats, hem reclamat una solució al tema històric de la ventilació de l’àrea de Centraleta, i que es tracti de trobar alguna forma de millorar la confortabilitat d'aquest espai de treball. APARELLS RADIOTRANSMISSORS. Aquest mes de maig, ja estaran disponibles les 20 unitats amb els seus corresponents carregadors, assignades a Dones, del nou programa de renting, pels propers cinc anys. Aquest contracte, inclou també dos canvis de bateria en aquest quinquenni. Els nous walkis ja funcionaran amb una 
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nova freqüència, completament regularitzada, ens explica la Sra.  l’administradora. A requeriment sindical, la Sra. directora ens confirma que la identificació digital a Secció Oberta, esta completament descartada pel seu elevat cost econòmic.  2. Pel que fa Interior, la directora ens informa que ha demanat  a la Direcció General la cobertura, d’un GSI, un GAM-V i un cap de serveis. De fet, pel que fa a la vacant de cap de serveis, ja s' ha iniciat el procés  mitjançant ATRI, però no sap encara quan estarà finalitzat, perquè des de la Direcció General triguen uns 3 mesos en fer-les efectives. Des de CATAC, hem recordat que com a molt tard, a finals de maig, hauria  d'estar coberta, ja que el mes de juny algunes parelles de caps de serveis ja inicien vacances. Pel que fa a les altres dues places, des de Direcció General han indicat que quan estigui resolt el tema dels reforços, estudiaran aquesta possible cobertura. A nivell de rehabilitació, supliran un educador i ja esta substituïda   una psicòloga. QUADRANTS DE DIES. La directora, ens indica que es farà un recordatori a tots els coordinadors de guàrdia, que s' ha de respectar els terminis establerts perquè darrerament s' estan produint moltes incidències en dies demanats fora del quadrant. La Sra. directora ens explica que per motius excepcionals, en 3 casos, s' ha compensat una nit extra amb el mati del dia següent + 2 torns, però que això no se acceptarà de forma ordinària i que per tant els serveis extres a requeriment del centre es seguiran compensant amb dos torns. Des de CATAC recomanem que, per aclarir tots aquests temes, seria convenient que s’efectués una reunió amb els coordinadors de totes les guàrdies. ROTACIO DE SERVEIS. Els sindicats demanem a la direcció que es realitzi, abans de vacances com a molt tard, a mitjans de juny.  3. APARCAMENT DE VEHICLES DAVANT L'ENTRADA DEL CENTRE. La Sra. directora ens informa que des de l’àrea d' informació i seguretat  de  la Direcció General, arran d' unes pintades i unes queixes rebudes a la Direcció  General, estan fent  un informe sobre la seguretat del centre i és possible que, en uns dies, es suprimeixi el pàrquing davant l'entrada principal del centre per qüestions de seguretat.  Us seguirem informant.  Barcelona, 7 d' abril de 2016  Secció sindical de presons CATAC-IAC  


