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REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ 25/04/2012 
Assisteixen a la reunió: la direcció del centre i els representants sindicals de CCOO i UGT. Hem tractat els següents 
temes. 
 
Situació econòmica i de personal: 

• La tònica general de crisi i “austeritat” per part de l’Administració, continua afectant-nos directament. No hi ha 
recursos econòmics per realitzar cap tipus de reforma o millora al centre, a banda d’allò que es pugui fer amb 
els recursos existents. No es poden adquirir nous equipaments com mobiliari o radiotransmissors. I 
evidentment no hi haurà cap contractació de personal. 

• Ens informen dels moviments que s’han realitzat degut a la reincorporació de personal. Es treurà 
provisionalment una plaça de CUSI cap de setmana. S’ha assignat un Cap de Gestió econòmica, es demana 
que es cobreixi de manera provisional també l’encarregat d’àrea administrativa. 
 

 
Formació: 

• El Tècnic de Seguretat i Salut Laboral, ens informa de que es donara formació de mitjans antincendis, per una 
empresa externa, segons marca la legislació. 

• D’altra banda, recordar-vos que la formació bàsica en matèria de prevenció de riscos laborals és obligatoria per 
l’empresari i també per al treballador. El nostre centre és un dels que més formació dona en aquest sentit, a 
més en horari laboral, per tant, us encoratjem a participar-hi, a banda de l’obligació que en tenim. 

• Es demana que es compensin les hores dels cursos on-line, diuen que ells faran allò que ordeni la DG. 
 
Seguretat: 

• Ja fa molt de temps que els intèrfons de comunicació amb els interns dels mòduls 1,2,3,4 i infermeria donen 
problemes. Com ja ens havien dit en altres reunions, tenen previst canviar la interfonia per una de més 
moderna, però de moment, només es farà el mòdul 3. Diuen que es farà aquest any, segur. 

• La via d’accés al centre continua en condicions dolentes, es va demanar que es senyalitzés i es limités la 
velocitat, per tal de evitar riscos per a la seguretat de les persones. Es van col·locar senyals, però faltarien 
senyals a la calçada i un pas de vianants per poder accedir amb seguretat. Faran un estudi acurat per veure 
que es pot fer amb els recursos de que disposa el centre. Us recordem que és una qüestió de tots i totes que 
vigilem per la seguretat dels altres, accedint al centre a una velocitat reduïda i amb tota la precaució possible. 

• Ens informen que s’estan instal·lant càmeres de videvigilància als mòduls 1 i 2. I es preveu la reubicació 
d’algunes càmeres que actualment resten inoperatives. 

• Des de CCOO es demana sobre l’utilització de les càmeres de videovigilància, qui les pot visualitzar i quan. 
Existeix una circular (2/2010) que regula la utilització de les càmeres. Ens recorden que podem consultar la 
normativa del centre al taulell de divulgació disponible als ordinadors del centre. També ens informen de que 
els canvis significatius en la normativa que ens afecten directament, els estan enviant via correu massiu (al 
correu de gencat) a tots els treballadors. 

• Està previst renovar els monitors de l’edifici central. 
• Ens informen també de que l’ultim simulacre d’incendis que es va fer va ser al DMS el dia 28/03. 
• S’ha demanat que les portes dels accessos al pati de cuina romanguin tancades, la Direcció ha pres nota i ha 

actuat perque així sigui. 
 

 
Obres i manteniment: 

• Com ja sabeu està finalitzada l’obra de la cafeteria i s’ha recuperat l’aula de formació que teniem a dalt. 
• S’han reparat totes les goteres posibles amb els recursos de que disposava el centre. 
• Com ja ens van informar a la darrera reunió, les reformes integrals del departament d’infermeria-psiquiatria, 

resten ajornades per manca de pressupost. 
• La marquesina de la parada de l’autobus ha sofert un accident amb el bus, s’aprofitarà l’avinentesa per 

reubicar-la per tal que estigui situada en un lloc més segur. 
• La Direcció ens informa de que tenen previst habilitar un despatx pel funcionari de teatre, i també més 

despatxos pels professionals del MSOB, així com una sala de descans pel personal que hi treballa allà. 
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Horaris educadors: 
 

• La DG insisteix en que es cobreixin les tardes amb el 50% dels educadors, l’altra alternativa era l’horari votat a 
brians 1 i 2, però que no ha tingut exit al nostre centre. Per tant, l’horari quedarà com marca la DG, ara falta 
acordar la manera d’aplicar-ho. Ens reunirem amb Direcció del centre per parlar-ne i us mantindrem informats.  

 
 
Altres: 

• Es demana que es revisi l’horari dels transports que utilitzen els treballadors, ja que els companys afectats per 
la reducció del 15% no s’ho poden combinar. La Direcció acceptarà propostes per estudiar que es pot fer en 
quant al “propi” però el bus és una qüestió de la DG. 

• Es demana que el personal de tractament tingui flexibilitat horària de 15 mins igual que la resta, diuen que faran 
el que els indiqui la DG. 

• S’estan renovant les targetes d’identificació, els que disposeu de la tarjeta blanca amb foto l’heu de lliurar a 
l’oficina de personal perque us la tornin imantada per poder fitxar, els que no la teniu la podeu demanar (no hi 
ha diners per walkies però es veu que per fer tarjetes si que en tenen...). 

• Canvis de servei: es demana que es sigui una mica més flexible en aquest tema i ens diuen que són estrictes, 
però que si hi ha casos excepcionals els estudien. Quant al tema del número de canvis, us fem saber que hem 
demanat a la DG que expliqui per escrit als centres que en tenim 24 canvis i no 12 com ens venen aplicant.  

 
 
 
Restem a la vostra disposició. 
 
Salut. 
 
Secció Sindical CPQC 
 

La Roca del Vallès, 25 d’abril de 2012 
 
 

Teniu tota la informació a: EL MEU ORDINADOR/GRUPS/COMÚ/---CCOO--- 
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