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Assisteixen a la reunió, el Director, el Subdirector de tractament, la subdirectora de 
dones, i el Secretari Tècnic Jurídic, CATAC , UGT i CCOO. 
 
Servei de menjador 
Fa uns dies, es va fer una prova de qualitat del menjar precuinat que es servirà al 
menjador i sembla que va resultar correcta. 
Sobre l’horari de la cafeteria, la direcció manifesta que es el mateix per a tots els 
centres i que ve imposat per Direcció General. 
 
Simulacre de seguretat 
Segons ens informen, arrel de les fuges de varis interns en altres centres penitenciaris, 
es va extremar la seguretat a tots els centres. La direcció va detectar mancances de 
seguretat i va decidir fer un simulacre de fuga. Per garantir la finalitat del simulacre, no 
es va informar més que al personal estrictament necessari. La direcció haurà 
d’informar del resultat del simulacre a Direcció General, i en aquest informe constarà 
que es va identificar, al segon accés, a la persona que pretenia sortir.  
 
També ens informen que s’estan acabant d’introduir al SIPC les fotografies de tots els 
treballadors dels centre per al control d’accessos i la relació actualitzada del recompte 
de material i mitjans coercitius. Periòdicament es realitzaran revisions exhaustives del 
material, com la que es va realitzar fa pocs dies, però no seran necessariament durant 
el torn de nit. Es faran quan es consideri més operatiu. En  referència als walkies 
avariats es van reparant a mesura que hi ha pressupost, igual que les càmeres de 
vigilància.   
 
Departament de dones 
Sembla que està funcionant el nou sistema d’aïllaments, i que en el darrer període no 
han hagut incidents. Valorem positivament la labor del cap de mòdul i de la resta de 
personal que presta servei al departament.  
 
Concurs d’horaris i serveis 
A partir del proper dia 1 de  juliol, es convocarà el concurs anual d’horaris i serveis. A 
proposta de CCOO, el període de presentació d’instàncies es realitzarà aquest mes, 
però els moviments  es faran efectius el dia 1 d’octubre, per no afectar les vacances. 
Excepcionalment, s’ampliarà la recollida de sol·licituds durant tot el mes de juliol, per 
tal que tothom que ho desitgi pugui participar. Recordem que en aquest concurs opera 
el sistema de resultes, això vol dir que, encara que no hi hagi vacants disponibles en el 
torn horari desitjat (o servei i horari en el cas dels GAMP) es pot demanar igualment. 
Potser que es generin vacants, pels moviments que es puguin produir durant el 
procés.     
 
Reforços d’estiu 
A partir del dilluns, hauran incorporacions de personal substitut per al període d’estiu.  
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