
    

                                             

REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL CP. DONES
29.06.2017

Ahir al matí va tenir 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. REPAS DE LA SITUACIÓ DE PERSONAL DEL CENTRE, AMB L' 
INCORPORACIO DELS TREBALLADORS, PROCEDENTS DEL CP.HOMES.

2. OBRES
3. TORN OBERT DE PARAULES
                     
                      DESENVOLUPAMENT

1. En primer lloc s' ha fet un repàs, de com ha quedat la plantilla del 
centre, a nivell de totes les arees, un cop ha finalitzat el procès de 
tancament del CP.Homes. Com a conseqüencia del tancament, s' han 
produït un total de 19 baixes (quasi totes d' interins de rehabilitació) i 77 
incorporacions ( un percentatge destacat a  servei interior). En aquest 
moment, ja s' ha incorporat tot el personal assignat al CP.Dones, llevat 
d' un CUSAED, 1 encarregat d' area administrativa, 1 TMSI  i  1 cap d' 
oficines, que ho faran aquest proper mes de juliol  Tambè, hi ha alguns 
funcionaris, incorporats formalment ( 7), però  que es troben en situació 
d' ILT (BAIXA MEDICA).

Continuant amb el tema, la sra. Directora, també ens indica que a nivell d’ 
equip directiu,  s' ha produït una reorganització de tasques, pel canvi 
substancial  en les diferents arees del centre, que queda aixi: 
Directora: personal i servei interior.
Administradora: administració, protocols i règim.
Subdirectora Teresa: Rehabilitació Dones.
Subdirectora Nuria: Secció Oberta.
A nivell d' interior, totes les guardies de GSI han quedat amb una dotació de 9 
efectius, llevat de 2 amb 8 (A i E). Tambè s' ha de dir, que en alguna guardia, 
el total es nomès teòric, ja que hi ha personal en situació d' ILT..
Tots els sindicats demanem que des de direcció es reclami a Direcció General, 
la cobertura de baixes mediques  a totes les àrees.
Pel que fa al concurs horari de GAM-V i GAM-P, ja s' han efectuat tots els 
moviments, llevat d' 1, que es farà efectiu el proper mes d' agost.
Quedant els efectius de GAM-P i GAM-V, així:
Mati.           GAM-P: 7                                            GAM-V:  6 .
Tarda.         GAM-P:  3+ 1 (pendent mes d' agost)   GAM-V:   2  
C/S.            GAM-P: 2.                                           GAM-V:   4



Atès el creixement de personal GAM, ens comenta que aquests seran assignats 
preferenment al departament de Comunicacions i Ingressos, apart de Tallers i 
cuina.

Per últim, ens informa, que properament treurà un nou concurs oferint 2 
places de GAM-V de cap de setmana  i  1 de GAM-P de Tarda de dilluns a 
divendres.
Igualment, i a petició sindical, ens concreta  la data de la rotació de serveis pel 
personal GSI, que s' efectuarà el proper 1 d' octubre. No s' incloura ja en la 
rotació el departament de Comunicacions i Ingressos, tot i que lògicament, per 
motius  de servei, de forma puntual, personal GSI podrà continuar sent 
assignat al mateix.
Tot i el creixement en general de la plantilla del centre, s' ha perdut 1 plaça de 
pedagog i 1 d' educador. En el cas dels educadors de SO, paradoxalment hi ha 
una situació de -3 efectius, ja que a la plaça no coberta, s' han d' afegir un 
alliberament sindical i 1 baixa de molt llarga durada. Tots els sindicats, 
presents a la CETOM, indiquem a la sra.directora  que ja vam demanar en la 
darrera reunió del 15-6-17, la cobertura urgent d' aquests llocs  i que no es fes 
via ATRI, sinò via CS  entre els educadors desplaçats fora de Barcelona.
En el cas dels educadors, assignats a Interior, han demanat poder fer l' horari 
rotatiu de M o T, en lloc del 4x2. Atès,que tots els educadors d' interior , 
procedeixen de La Model i tots 4 estan d' acord, se'ls autoritzarà a fer-lo.

2. Ja s' ha efectuat la remodelació de l' espai d' oficines de la planta baixa 
del centre, els nous espais d' oficines a SO i un cancell de reixa a l' entrada de 
l' oficina del departament de Comunicacions.  Nomès queda pendent el trasllat 
de la sala de descans al nou espai  i l' adaptació d' aquesta com oficina d' 
atenció dels professionals.
 Pel que fa a la nova Sala de descans, encara que no ha arribat tot el mobiliari 
previst (taula rodona gran, taula petita d' ordinador i 6 sillons individuals), s' 
acordà que es posi en funcionament de forma immediata. Els sindicats tambè 
hem reclamat que això no comporti el tancament de la cafeteria  del centre, 
durant la nit, ja que ens han arribat informacions  de que el CIRE ho vol fer. La 
directora ens assegura que això no es produi-rà i que la cafeteria no es 
tancarà, encara que si que es retiraran els sofas que actualment hi ha. Tots els 
sindicats, reclamem que s' instal·lint a la nova sala de descans.

També han arribat  taquilles pels nostres vestidors i 236 petites per l’ús dels 
interns/es de SO) i  s' ha renovat  material informàtic.
Així mateix, es continua treballant en  l’ avaluació de riscos laborals del centre.
Tambè, s' ha comprat nou mobiliari pel Departament de Mares, gracies a una 
donació de La Caixa.
Els sindicats reclamem que passa amb la dotació de radio-transmissors (w.t), i 
ens informà, que  aquest mes de juliol, han d' arribar de la D.Gral, 7 o 8 
unitats més. 
Per acabar,  queden pendents encara  obres molt  importants, com la 
impermeabilització del sostre del centre i del terra de la cuina, la 3ª caldera i  
la reforma de la cuina. Tambè esta previst la renovació de mobiliari de les  
habitacions de les internes (armaris i lliteres).



També, i atesa la problematica de falta d' espai, en el vestidor d' homes, esta   
previst habilitar  la saleta de la guarderia de nens, com vestidor, per caps de 
serveis i CUSI.

3. Torn obert de paraules.

Adaptacions de llocs de treball. La directora ens informà que de La Model han 
vingut alguns treballadors amb adaptacions, que de moment, se' ls hi estan 
respectant, però que en un futur s' hauran d' anar revisant, en funció de l' 
estructura del CP.Dones, que es molt diferent al CP.Homes.
Tambè ha arribat una nova adaptació d' un GSI, el qual, fins a una nova revisió 
o passi a 2ª activitat, serà assignat com a GO a l' oficina de personal.

Practiques Professionals.  S' aniran efectuant en el torn de Mati, en funció de la 
disponibilitat dels 4 caps de serveis formats a l' Escola de Policia.

Per últim, volem fer un recordatori de que no es pot accedir a l' interior del 
centre amb mòbils.

Barcelona, 30 de juny del 2017

                                                                                                  

       


