REUNIÓ APEN
El dijous 3 de novembre vàrem tenir la segona reunió amb els caps d’APEN, continuant el
contacte periòdic per tractar els temes que segueixen pendents dins d’aquesta Àrea, que en són
molts.
La majoria de temes (mobiliari, manteniment bàsic als centres, millores en els cossos de
guàrdia, vestidors, garites, etc...,) l’aglutinen despeses més o menys costoses que depenen del
Departament de Justícia, que tot i que no té intenció d'assumir-les en la totalitat, fan el que els
consideren el mínim sempre i quan el cost i la despesa de temps no sigui excessiu.
. Presons de Barcelona:
- Els armers que faltaven pel CP Dones ja han arribat
- Aire condicionat dels CP’s. El cap d’administració ha sol·licitat formalment pingüins de cara
a l’hivern doncs el cost de l’aire condicionat, ara per ara, ens diu que no es pot assumir.
Places de Barcelona. Se'ns informa que resten pendents del nou decret de reestructuració del
Departament. Per tant, continua la incertesa dels companys/es destinat a aquesta Àrea. Fa
vuit mesos ens van dir el mateix, estarem pendents de qualsevol moviment al respecte.
. CP Figueres (Llers):
Segons ens informen començarà a funcionar al mes de maig de l’any 2012??. El nombre de
places ofertades i la manera d'accés estarà condicionat al nou decret de reestructuració. Per
tant, cap novetat al respecte.
. Baixes de vehicles. Segons el cap d'APEN, no afecten en el desenvolupament dels serveis.
Caldrà veure-ho!. Des del CAT demanem recuperar les armilles d’aquests vehicles per
l’APEN.
. Defenses extensibles, Se'ns informa que el Departament va fer retirar la comanda feta. Amb
aquesta decisió, el que s'ha aconseguit és que no hi hagi defenses per a tothom.

La inoperància del departament no té límits!!
Jordi Mestres. Delegat del CAT a la RPMB
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