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Els sindicats representatius ens hem reunit avui amb la direcció del centre per
tractar diversos temes.
Rotació del personal. A partir de demà estarà la llista de les rotacions de
serveis a personal i a prefectura de serveis. Tot i que les rotacions es fan de
manera automàtica hi haurà petits canvis per ajustar la secció oberta, les
guàrdies amb baixes i les futures jubilacions. Durant un temps es podran fer
les oportunes al·legacions per si hi hagués alguna incoherència. Els canvis
entraran en vigor el proper 1 de març.
Espai de la cafeteria. Els companys del CIRE ( per dir-ho d’alguna manera)
estan capficats en tancar per la nit l’espai de la cafeteria. De males maneres
han fet fotos als plats bruts i fins i tot a restes de menjar. Tant els sindicats
com la direcció no permetrem que s'apoderin d’un espai de tots els
treballadors. Demanem a tot el personal fer un bon us de l’espai per no donar
motius a aquests companys a quedar-se amb l’espai comú.
Pintar centre. Durant aquest any s'anirà pintant el centre i posant en
condicions. Ens informen que la pintura utilitzada és al aigua i no afecta la
salut. Les portes es pintaran amb pintura acrílica però no totes al mateix
moment. Es demana el sanejament i pintar el búnquer de porta i ens
comuniquen que també es realitzarà.
Salut mental. Els companys de salut mental de Sant Joan de déu venen unes
hores per atendre tant a les internes diagnosticades amb problemes mentals,
com a possibles casos que puguin sorgir a interior, com a gestor de casos de la
secció oberta. Com ja sabeu estan pel centre i ens fan arribar el seu agraïment
del tracte rebut i de lo bé que es treballa al nostre centre.

Aparcament i vigilància perimetral. Ens informen de les millores realitzades
en la vigilància perimetral. Els sindicats ens queixem del problema de les
càmeres de la porta principal i se’ns informa que properament canviaran la
ubicació. Gràcies a aquestes millores es podria destinar a aparcament la
cantonada de comunicacions un cop s’aconsegueixin els permisos pertinents.
Pel que fa a l’aparcament al carrer Doctor Trueta o al perímetre es molt difícil o
podríem dir que impossible, els sindicats valorem la futura millora però ens
sentim discriminats ja que hi ha cossos que disposen de zones urbanes pel seu
aparcament, així com mossos o guàrdia urbana.
Monitors. Es disposarà de nous monitors per fer escorcolls i també per la
vídeo vigilància del departament especial, la hab.10 d’ infermeria i la hab.25
de SOH.
Terceres opcions. Els sindicats presentem a la direcció un quadrant en el
qual es podrien garantir les terceres opcions de forma rotativa a les guàrdies.
La direcció ho veu amb bons ulls i demana un millor desenvolupament per
poder aplicar-se més endavant. Seguirem informant de la millora.
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