
 

 
 
 

Via  Laietana, 16  7na ● 08003-Barcelona 
 Tels. 934812848 - 934812765 

genepresons@ccoo.cat 
http://agrupacio-presons.ccoo.cat/ 

Sector Generalitat  

Agrupació Personal Penitenciari 

Secció Sindical CP Dones 
 
 

REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ, 7 ABRIL 2016 

 

Assisteixen a la reunió, per part de l’Administració, la directora i l’administradora, 

per la part social els sindicats UGT, CATAC-IAC,CSIF i CCOO .  

 

1.- Manteniment Centre 

La direcció ens informa de la renovació del mobiliari, taules i cadires, dels 

despatxos de la Secció Oberta. En els pròxims dies es començarà a revisar els 

aires condicionats de cara a l’estiu. Proposem a la directora una solució per les 

altes temperatures que hi ha a la centraleta quan fa calor és insuportable. 

Pel que fa a la Sala de descans del funcionaris (que es fa servir com a sala de 

videoconferències, amb la molèstia que això comporta per tothom) en els pròxims 

dies arribarà un armari, per a poder baixar les videoconferències a ingressos, i fer-

les des de baix. 

Durant el mes de maig arribaran 20 aparells radiotransmissors amb les seves 

bateries, que substituiran les antigues. Els nous aparells arriben en la modalitat de 

rènting per cinc anys, amb dues substitucions de bateries. 

Pel que fa a les obres que començaran aviat, aquestes consistiran en:  

 Reparació del sostre de l’economat,  

 Entrada en funcionament d’una nova caldera i un nou circuit d’aigua 

calenta  

 Impermeabilització del terrat. 

2.-Personal 
 
Per que fa a tractament ja tenim una nova psicòloga per Secció Oberta i encara 

falten 2 educadors: un arribarà en breu i l’altre encara no ho sabem. Per l’ATRI ha 

sortit la plaça del cap de serveis que ens falta i no s’espera que es resolgui abans 

d’un parell de mesos, cap el juny.  Per la bossa d’interins han demanat un GSI i un 

GAMV. 
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La directora recordarà als coordinadors la importància dels terminis a l’hora de 

presentar els quadrants de les guàrdies ja que últimament hi  ha hagut moltes 

incidències. 

Així mateix la directora ens informa que els canvis de torn no són hores extres, i 

per aquest motiu no es computen com a tals. De manera excepcional es va 

compensar amb tres dies, però la norma serà compensar un dia per dos torns. 

Demanem que abans de l’estiu es facin les rotacions. 

 
3.- Aparcament. 

 
Sembla que aparcar a la porta principal del centre té els dies comptats. Arran 

d’una manifestació que va haver fa un parell de mesos i unes pintades que van fer 

els brètols a la paret del centre. La Direcció General està fent un informe sobre la 

seguretat del centre, i és possible que en uns dies es suprimeixi el pàrquing. La 

directora diu que entre 3 /4 setmanes. 

 
Secció Sindical CP Dones 

 

Barcelona, abril de 2016 

 

 
 


