
 

Reunió             comissió     de     seguiment 

 

REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT  17.04.2020 

Avui s'ha realitzat la reunió de la comissió de seguiment per videoconferència, tot i el guirigall i 

les dificultats hem estat informats. Han assistit per part de l’administració el secretari de 

Mesures Penals, Armand Calderó i  la directora de Serveis del Departament, Iolanda Aguilar, 

juntament amb d’altres responsables de l’administració i els sindicats convocats.  

PRP- En la nòmina del proper mes de maig s’abonés el primer trimestre del PRP, com ja vam 

informar,  aquesta pròrroga està condicionada en la negociació d'una nova retribució i acords 

pel 2021.  

HORES EXTRAORDINÀRIES- IAC-CATAC manifesta que no està d'acord en la realització 

d'hores extraordinàries, som partidaris d'obrir la borsa d'interins en caràcter d'urgència per 

poder superar els problemes de personal a causa del covid-19. L'administració decideix tirar pel 

dret, caldrà fer un seguiment a les oficines de RRHH per veure si compleixen les ordres de la 

instrucció. 

EPI's- Ens informem que properament rebrem 14000 mascaretes produïdes des dels tallers del 

CIRE del CP Joves.  

IAC-CATAC demana neteja de totes les zones comuns i sobretot dels vestidors, no cal més 

que  lleixiu al canvi de cada torn, també demana la contractació de més efectius de companys 

de neteja. Exigim fer a tota la plantilla les proves de diagnòstic del covid-19, prendre la 

temperatura al companys a l'entrada del torn 

 Cal recordar que a data 17.04.2020 en una ocupació de 4821 treballadors, tenim 936 baixes, 

17 baixes de substituts i 458 que tenen informat permís per deure inexcusable. Això suposa en 

l'àmbit de règim interior, un percentatge global d'absentisme del 31,06%. En el d’oficines un 

percentatge global d'absentisme del 25,98% i finalment en l’àmbit de tractament un percentatge 

global d'absentisme del 30,75%. Estem molt preocupats pel nivell de seguretat, entre d’altres 

centres, especialment per Brians 1 i 2, Quatre Camins i Puig de les basses on hi hagut el darrer 

incident seriós. A tota aquesta problemàtica s’afegeix la mala política que dur a terme el CIRE, 

referent a la elaboració dels àpats, la qual cosa afegeix més problemes regimentals com el 

succeït a P. de les Basses.  Malgrat aquestes preocupants dades l’administració segueix igual. 

NO,NONO... continuant llançant pilotes fora.  

VIGILÀNCIA- IAC-CATAC demana més control exterior del centre del CP Dones ja que 

últimament s'han produït intents d'entrar paquets per la teulada. Ens contesta el secretari  la 

seva preocupació, en tractar-se  d’un centre urbà, ens informa que ja han parlat amb Mossos 

d’Esquadra per ocupar la garita de comunicacions i reforçar la vigilància. 

S'acorda fer reunions periòdiques tots els divendres per fluir una comunicació. 

 

IAC-CATAC SECCIÓ SINDICAL DE PRESONS 

Barcelona, 17 d'abril de 2020 


