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REUNIÓ AMB DIRECCIÓ 
19-03-2013 

 
Companyes, companys, 
 
Avui ens hem reunit els representants sindicals de CCOO i UGT amb la direcció del centre 
per parlar diversos temes relacionats amb el nostre centre i les condicions de treball en 
ell. Els temes tractats han estat els següents: 
 

- La direcció ens informa sobre la propera posada en marxa d’un nou programa al 
DAE, dirigits a interns amb discapacitat intel·lectual reconeguda. S’estan ultimant 
els detalls, serà un programa dirigit a uns 30-40 interns de tots els centres de 
Catalunya, amb activitats específiques. Es renovarà l’equip de treball del DAE. Pot 
ser que entri en funcionament en un parell o tres de mesos. 

- Ens recorden que han habilitat una sala de formació on-line, que està a la sala de 
juntes de tractament. Per poder fer-la servir heu de fer la instància d’autorització i 
demanar els horaris que voleu fer-la servir. 

- També ens informen que tenen pressupost i estan en fase de compra de sistemes 
d’emergència (polsadors) dels mòduls 6-7-8. Aquesta es una reivindicació que 
CCOO ha fet durant un temps, ja que en aquests mòduls no es disposa de 
polsadors a les aules i els professionals no tenien altre tipus de sistemes 
d’emergència. Sembla ser que hem aconseguit una solució. 

- CCOO havia demanat en anteriors reunions que la via d’accés al centre sigui 
senyalitzada i adequada perquè els vianants puguin accedir de forma segura des 
del pàrquing de visitants i des de la parada d’autobús. Ens informen que tenen 
autoritzat el pla que consisteix en marcar un pas de vianants i senyalitzar-lo. Es 
farà en les properes setmanes. 

- Una altra reivindicació de CCOO es que ens aclareixin quina és la forma de 
compensació dels cursos, si compensaran o no les hores de formació dels cursos 
del CEJFE i diuen que com que encara no hi ha catàleg que de moment ho valora 
el centre i esperen que es defineixi a la reunió de formació que està pendent entre 
l’adminsitració i els sindicats. 

-  
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- CCOO demana que es reparin totes les goteres del centre, i ens informen que no hi 

ha diners i que només tenen autoritzada i pressupostada la reparació de C-4 i 
comunicacions. 

- CCOO demanem que es millorin les condicions de treball al mòdul 7, quant a neteja 
dels patis i reparació dels sistemes de climatització. Diuen que el tema de la neteja 
es pot fer, però que no tenen pressupost per reparar els aparells d’aire condicionat, 
per tant, els nostres companys continuen treballant amb les estufes que es van 
portar de casa, i esperem que a l’estiu no hagin de portar-se els ventiladors. 

- CCOO ha demanat des de fa molt temps que es reparin i es comprin 
radiotransmissors, el centre ho ha demanat a la DG i els hi ha enviat un informe de 
la situació, estan a l’espera. 

- CCOO demanem, una altra vegada que es reparin les alarmes deficients de C-30 
diuen que es qüestió d’IKUSI... 

- La sortida d’emergència del teatre està pendent d’unes portes que han de donar al 
DERT.  Ens reiteren el fet de que no han rebut el fons de maniobra d’aquest any i 
que no hi ha diners. 

- Ens informen que com a mesura d’estalvi la furgoneta (propi) fa dos viatges a 
Barcelona juntament amb CPJOVESQC. Diuen que la furgoneta que ens porta a 
l’estació de moment romandrà disponible. 

- CCOO demana sobre l’aplicació de les mesures correctores a farmàcia, diuen que 
ho estan fent. 

- CCOO torna a demanar que es netegin els patis de les oficines de tractament, ja 
que allò pot ser un problema per a la salut dels treballadors, diuen que sí, que ho 
faran. 

- CCOO recorda a la direcció que a C-30 hi ha bastants ratolins i que és bastant 
“incòmode” estar treballant mentre sents morir un animal, ens diuen que no hi ha 
un altre medi per eliminar els ratolins, es demana de tapar els forats per on entren 
per intentar minimitzar el problema, diuen que ho faran. 

- Es posaran uns passamans a les escales dels mòduls 1,2,3,4,6,7,8 
- CCOO va parlar sobre el tema de la recuperació en el cas dels funcionaris que 

poden fer jornada acumulada, es demana quin problema hi ha i per què s’envien 
avisos als treballadors quan estan complint la seva jornada. Des de RRHH no ens 
donen explicació i el Director ens diu que presentem una proposta de la manera de 
recuperar, ja que la llei no ho diu i per això s’ha de fer un acord entre la direcció i 
els representants sindicals. Ens vam reunir en acabar la reunió, amb el personal 
d’oficines i tractament i farem arribar una proposta amb allò que vol la plantilla. 

 
-  
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- Es torna a demanar que s’ampliï la capacitat de la sala de descans dels funcionaris 
i es doti de més frigorífics i  microones, però no hi ha diners. Es demana algun tipus 
de maquina expenedora al MSOB, però no ho veuen viable. 
 

- Es demana que es revisin les guixetes buides dels vestuaris i es donin a qui no té. 
Diuen que ho faran. 
 

- Es demana per l’estoc d’uniformes i ens diuen que tenen per anar fent. Si teniu 
alguna mancança demaneu-ho. 
 

- Es demana sobre les vacants de l’àrea de tractament diuen que hi ha 4 juristes i un 
educador, en teoria sortiran a l’ATRI. 
 

- Es demana per l’adeqüació de les dutxes del primer pis al MSOB diuen que no hi 
ha diners. 
 

- Es demana sobre els tallers de MSOB i diuen que CIRE està mirant a veure que 
posarà. 
 

- CCOO preguntem sobre la falta de material al centre, ens diuen que no hi ha per 
comprar material d’oficina, però que sí que hi ha paper higiènic. 
 

- Des de CCOO es demana que es repari el projector que fan servir els educadors, 
diuen que no saben si podran arreglar-lo pel tema econòmic. 
 

- CCOO pregunta sobre en quin despatx es pot atendre als familiars dels interns que 
no puguin pujar al despatx que hi ha, diuen que ho poden fer al despatx del Gerent. 
 

- CCOO va demanar una ventilació a un despatx del mòdul 7, diuen que ho faran. 
També demanem que es revisi la càmara de l’aula per que tingui més angle. 
 

- CCOO pregunta sobre el temps que tenim per anar i tornar del metge, és 
l’indispensable, però no està molt clar i demanem uns bàrems per evitar perjudicis. 
 
Això és tot companys, alguna cosa anem aconseguint, esperem poder donar-vos 
millors noticies en la propera reunió. Restem a la vostra disposició. 
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