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                                          NOTA ESPECIAL 
SURTEN  ELS CONCURSOS RESTRINGITS DEL      
PACTE DE LA VERGONYA DEL 16 DE JUNY.08  
 
Companys/es. 
 
El dia 8 de setembre  han sortit publicades en el 
DOGC. núm.5211  les convocatòries dels concursos 
restringits previstes en el Pacte del 16 de juny signat 
per l’Administració amb els sindicats CCOO i UGT 
(resolucions JUS/2704/08 i JUS/2705/08 de 3 de 
setembre), ratificat  per tots ells en la Mesa Sectorial 
del 21 de juliol. 
 Desgraciadament, la  “baixada de pantalons d’ UGT i 
CCOO, comença a concretar-se i els treballadors del 
CP.Joves de Bcn, que vulguin romandre  al 
C.O.Barcelona-2, que continuarà provisionalment en 
les actuals instal.lacions  al barri  de la TRINITAT, 
seran molt pocs i a sobre, en unes condicions de 
precarietat total, per que algú es creu que amb una 
dotació tan escarransida es pot treballar amb unes 
condicions dignes, en tots els sentits. 
Us recordem,  les places  que s’ofereixen i que van 
motivar en el seu dia, entre d’altres aspectes,  la no 
signatura de  CATAC:  Llocs base:14 GMO, 5 GO i 2 
ATSI. Comandaments intermedis: 6 CRIMO i   1 Cap 



d’Unitat de gestió penitenciària ( els llocs de CRIMO 
estan reservats només als Caps de serveis amb 
destinació definitiva al CP.Joves  i el de Cap d’unitat 
als  caps d’oficines definitius  del centre. 
El termini per presentar la sol.licitud  es de 15 dies 
hàbils i finalitza el proper 26 de setembre. 
Per últim, recordar a tots els treballadors que sigueu 
traslladats al nou CP.Joves de Quatre Camins, que la 
compensació econòmica pactada (3 dietes i 3 dies de 
quilometratge),   no  es  d’ ofici, es a dir, que la  
haureu de demanar vosaltres. 
 
VALORACIÓ DE CATAC:  Sobren els comentaris. El  
“brillant Acord” signat pels inigualables negociadors 
del “zindicato mayoritario” i  CCOO, comença a 
concretar-se. 
 
S’ha iniciat el “compte  enrera”. 
 
 
                  “US SEGUIREM INFORMANT”. 
  

Barcelona, 11 de setembre  de 2008. 
Secció Sindical de Presons 

CATAC-IAC. 


