C. OBERT LLEIDA
REUNIO SINDICATS – DIRECCIÓ 1313-1212-17
Assistents: Director, Gerent, Sots-directora de Tractament, Cap de Gestió, UGT,
CCOO, CSIF i CATAC.
Oficina d’Atenció: Es sol·licitarà tècnic que vingui a mesurar càrrega elèctrica i
electromagnètica per saber si aquesta està dins els paràmetres de normalitat.
S’estudiaran nous sistemes de ventilació davant la insuficiència dels actuals.
Despatx menjador: La Direcció comunica que aquest servei haurà d’estar sempre
cobert quan hi hagi residents al centre i el servei ho permeti. Es sol·licita es posi vinil
als vidres de l’oficina. La Direcció diu que ho estudiarà.
Servei A i B: Direcció diu que no fa referència a la ubicació específica dels funcionaris
sinó a les funcions a realitzar en cas de l’activació de protocols.
Control de medicació: En referència a l’ordre de Direcció 29/2017 de “Regulació del
protocol sobre medicació psicotròpica i programa de manteniment de metadona al c.p.
obert Lleida” la Direcció afirma que el personal del centre no té cap responsabilitat
davant una possible sobre-ingesta o altra circumstància al voltant d’aquesta qüestió i
que el darrer responsable sempre serà l’usuari. Es demana que consti en acta aquesta
consideració.
Sala de descans: Direcció ens comunica que no pot habilitar pica per a fregar plats
degut a qüestions tècniques ( no existència de punt d’aigua ).
Pla de xoc: Ens exposen totes les reformes realitzades aquest any.
Es sol·licita comunicació oficial de que s’ha posat en marxa la càmera de vigilància que
enregistra imatge i so a la cel·la de contenció ja que és un requisit previ a la seva posada
en funcionament.
Es demanen fluorescents de leds per als despatxos d’Interior. Ho estudiaran.
Ens comuniquen que el wc d’homes no s’ha reformat perquè ha mancat pressupost.
Precs i preguntes:
A requeriment de CATAC ens informen sobre horaris:
- A partir del 15 de gener els GMO passaran a realitzar el 2x4 M/T, T/N, L,L,L,L. La
segona tarda es començarà a les 17 h.
- A partir de la mateixa data els CRIMO faran M,M,T/N, L,L,L,L, T/N, L,L.

-

-

La part social demana increment de GMO fins a 24 funcionaris, equiparant així la
nostra plantilla a la de la resta de centres oberts de Catalunya i obtenint així la
dotació oficial per aquest tipus d’infraestructures. La Direcció contesta que de
moment la Direcció General no ho autoritza però es compromet a treballar en
aquesta direcció alhora que insta als sindicats a fer-ho també.
Direcció ens comunica que s’ha sol·licitat cobrir la baixa de la funcionària GMO
que actualment està en i.l.t.

Lleida, 14 de desembre de 2017
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