
     

                                                   
 

 
REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL CP. DONES 

26.01.2017 
 

Aquest matí ha tingut lloc una reunió entre la direcció del CP. Dones i els 

representants sindicals de  IAC- CATAC, UGT- PRESONS, CCOO i CSIF,amb 
el següent ordre del dia: 

1. PERSONAL 
2. OBRES 

3. TORN OBERT DE PARAULES 

                      
                      DESENVOLUPAMENT 

 
1. Fent un repàs, a nivell d’ interior, s’ ha demanat la substitució d’un GSI, 

per una baixa de llarga durada, i a nivell de Rehabilitació, estan per 
cobrir 2 places d’ educadors i 1 psicòleg, però que els procediments 

iniciats a ATRI, de moment, s’ han aturat (tot sembla indicar, que  pot 
estar relacionat, amb el futur tancament de La Model), tot i que la 

directora ens assegura que no l’ han informada encara de res.  
 

Continuant amb el tema, també ens indica que a nivell d’ oficines, es    
cobriran dos llocs de GO, que substituiran places d’ auxiliars administratius. 

 
Tots els sindicats demanem que des de direcció es demani un reforç de 

personal a totes les àrees, per  resoldre els dèficits crònics que patim. 

 
2. S’ han enviat a DG diferents temes pendents de fa temps (3ª caldera, 

dutxes, baixant comunicacions, ........), per que puguin ser executats 
com obres menors. 

 
També ha expressat,  que aquest any en el nostre  centre penitenciari, esta 

previst la dotació de mobiliari nou (també taquilles pels nostres vestidors i 
petites per l’ús dels interns/es de SO). 

Així mateix, esta previst la finalització de l’ avaluació de riscos laborals del 
centre. 

Per acabar,  com obra mes important, esta previst tirar endavant un projecte 
de remodelació dels espais d’ oficines de la planta baixa del centre, ubicant el 

arxiu de baixes del centre al DE, cosa que permetrà millorar les condicions de 
treball a l’ actual oficina de gestió penitenciaria i re- ubicar millor als diferents 

professionals (educadors, monitors, bibliotecari, mestres ....) en  aquests 

espais. També es traslladarà la sala de descans de funcionaris, de l’ interior a l’ 
espai d’ oficines actual i la sala actual s’ aprofitarà com espai d’ atenció dels 

professionals (educadors, TMSI, .....). 



Per aquest projecte s’ estan estudiant tres pressupostos i s’ executarà també 

com obra menor. En una 1ª fase l’ accés al nou arxiu de baixes, s’ efectuaria 
pel DE i en una 2ª fase, per unes escales que es construirien per sota de l’ 

actual escala d’ accés als vestidors i SOH. 
Per últim, també esta previst en el Departament de Comunicacions, ficar un cancell de 
reixa, a l’ entrada de l’ oficina. 

 

 

 

 

                                                                                                          

 
3. 

  
UGT-PRESONS, CCOO, CSIF i CATAC, preguntem pel tema del projecte, que 

segons sembla tenien unes internes, per intentar fugir del centre. La directora 
ens confirma que si, que tot i que estava en fase embrionària, hi havia 3 

internes que estaven planificant una fugida del centre amb suport exterior, i 
que ràpidament van ser traslladades al CP.Brians-1. Hi ha una informació 

reservada oberta.  Aquest tema, ens ha de fer veure que no ens podem relaxar 

i que hem d’ estar atents, ja que estem en un Centre Penitenciari, i aquestes 
situacions i d’ altres, per molt que no siguin habituals, es poden donar i no s’ 

ha de baixar mai la guàrdia.  
Pel que fa a la greu agressió del passat 12 de gener, en que va patir una greu 

mossegada  una cap de serveis i contusions  dos funcionaris, la directora ens 
informà que el jutjat ha obert diligències contra l’ interna per lesions i atemptat 

contra l’ autoritat, cosa de la qual, ens alegrem, per que moltes vegades, 
desgraciadament, aquests tipus de fets  no acostumen a ser tipificats pels 

jutjats com atemptats contra l’ autoritat. 
La directora ens informa que properament s’ efectuaran a l’ Escola de Policia, 4 

cursos de pràctiques professionals (utilització de mitjans coercitius, 
immobilitzacions, intervencions en cel·les i patis, .....) en que participaran caps 

de serveis i CUSI de tots els centres penitenciaris. En el nostre centre, el faran 
en primer lloc 4 caps de serveis. L’ idea es que aquests professionals, puguin 

encarregar-se desprès de la formació dels funcionaris en aquests temes en els 

diferents centres. 
ROTACIÓ DE SERVEIS. CCOO, CSIF, IAC- CATAC i UGT-PRESONS, 

aprofitant la reunió d’avui, hem demanat quan te previst la direcció els canvis 
de serveis dels funcionaris d’ interior. S’ acorda que s’ efectuarà el proper 1 de 

març. 
Per últim, volem fer un recordatori de que no es pot accedir a l’ interior del 

centre amb mòbils. 
 

 

CATAC  CCOO  UGTPRESONS  CSIF 

 

Barcelona, 26 de gener de 2017 


