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REUNIÓ AMB DIRECCIÓ 
 

La setmana passada la Secció Sindical del CPME ens vàrem reunir amb la Direcció del Centre 

(Director i Gerent) per valorar una per una les propostes de millora en les condicions de treball en el 

Centre i que aquesta Secció va presentar i registrar el passat 31/07/17. Passem a desglossar les 

propostes i en quin estat es troben: 

 

- En aquest mes d’octubre la direcció presentarà diferents alternatives de millora en els vestuaris, 

en quant a la privacitat, la comoditat i la seguretat en l’accés. També s’ha demanat la instal·lació d’una 

càmera de seguretat en les escales d’accés a vestuaris (zona de pas de interns amb destí a cuina). En 

breu entrarà en funcionament el sistema de control amb targeta a vestuaris. 

- Respecte la transformació de l’aparent excedent de places de minusvàlids en el pàrquing, la 

direcció està pendent de informar-se si existeix alguna disposició o empara que exigeixi un mínim de 

places d’aquest tipus. La direcció es compromet a la transformació de les places per a treballadors si es 

donés el cas d’existir aquest excedent. 

- La direcció habilitarà una zona en el pàrquing per a bicicletes. 

- Es revisarà la poca visibilitat existent en la zona de pas de vianants i sortides de vehicles del 

pàrquing. La direcció ens informa que l’actual mirall de visibilitat ampliada ha superat l’informe de 

Riscos Laborals. Malgrat això, es revisarà la visibilitat del pas. 

- És considera viable la instal·lació de làmines opaques o mirall entre els mòduls, per evitar la 

comunicació visual entre departaments. Cobrir les cabines amb aquest tipus de làmines es decisió de 

DG. Es consultarà. 

- Petició a DG de tatami per formació, es fa petició a DG. 

- A proposta també d’ACAIP s’estudia la instal·lació de punts lluminosos de suport per activació 

d’algun codi de seguretat a les portes del mòduls quan s’interrompi el pas del carrer major. 

- ACAIP es queixa que el Centre ha demanat a diferents funcionaris la realització d’hores 

extraordinàries. Aquest fet es bé produint des d’abans d’estiu i això vulnera el criteri únic de força 

major que estableix la Circular 9/2014 del Departament de Presidència. Donada l’arribada de més 

efectius al Centre, la Direcció ens manifesta que no està contemplat en endavant fer servir aquest tipus 

de serveis. 

 

 

Finalment, i donada la novetat per part de la direcció del Centre en el criteris habitual de compensació 

del servei de la jornada del passat dia 3/10/17 –criteris que van ser publicitats al despatx del Cap de 

Serveis amb un comunicat-, demanem a la direcció que tant aviat com sigui possible remeti aquest 

comunicat de direcció a tots els funcionaris per correu corporatiu i per què tothom en sigui coneixedor. 

També demanàvem que si el Centre havia rebut alguna instrucció o nota provinent de la DG que alterés 

algun criteri habitual de caràcter laboral (com per exemple en la remuneració), es comuniqués a la 

plantilla pel seu coneixement. La direcció del Centre es va comprometre a fer-ho. A data d’avui, 

9/10/17, encara no ho ha fet. 


