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RESUM REUNIÓ COMISSIÓ “D’ENTRETENIMENT” 
TAMBÈ CONEGUDA COM DE  SEGUIMENT. 

18/12/2007 
“JA N’HI HA PROU” 

Assistents Administració:  Alicia C,  responsable del servei de personal, i Miquel 
T, Director general de recursos i  règim penitenciari. 
Assistents Sindicats: CATAC, CCOO i UGT. 
ORDRE DEL DIA: 
1.ABSENTISME-PIPE.. 
2.PROCEDIMENT DE TRASLLAT DEL CP.JOVES. 
3.ALTRES. 
                                    DESENVOLUPAMENT 
Com podeu veure, no es que tinguessim un ordre del dia, sumament atapaït, 
però tot i així, el Director General ens ha obsequiat amb una dissertació de + 
1 h, sobre el “sexe dels angels”: els greus problemes de gestió que els comporta 
el manteniment d’una reunió mensual de la Comissió,  l’esforç que faran per 
dimensionar CAF i CUSI a Lledoners i Joves Q.C i tirar endavant tots els temes 
pendents, com sempre un discurs buit de contingut real. 
Tots els sindicats  hem recordat als  representants de  l’Administració el 
notable endarreriment en el compliment de punts bàsics del vigent Acord de 
condicions de treball (Llei d’extinció del D, concursos de promoció en el 
propi lloc de treball, concursos de comandaments d’oficines i rehabilitació, 
oposicions del grup B, millora de la formació i reciclatge del personal, estudi 
de les condicions de treball del personal d’oficines i rehabilitació, places de 
2ª activitat, etc etc .............). 
Així mateix, hem expressat la nostra protesta per les interpretacions 
abusives i “suigeneris” que fan moltes direccions de centres de punts de 
l’Acord , per la falta de diligència de l’Administració en fer arribar als centres 
penitenciaris les mesures que s’adopten en les reunions oficials d’aquesta 
Comissió, ara bè, tenen una rapidesa que, ni el mateix “FDO.ALONSO”, EN 
DICTAR CIRCULARS, que questionen la tasca professional dels treballadors 
penitenciaris. 
1.ABSENTISME-PIPE. L’única bona noticia de la reunió d’avui, la confirmació 
del cobrament dels 120 euros mensuals previstos a l’Acord aquest proper 



any 2008, ja que s’han assolit els objectius  de baixar del 9% (taxa per ITE. 
7,4%). 
Recordeu, que els mesos de pagament del PIPE trimestral corresponent a 
l’exercici 2008, seran maig, juliol i novembre. 
2.TANCAMENT CP.JOVES BCN. 
El Director general ens indica la seva visió personal que aquest fet sigui 
percebut com a tramaútic per la plantilla del CP.JOVES, ja que, segons ell, el 
que volen la majoria de treballadors, unicament, es mantenir identiques 
condicions de treball  i  quels  s’ofereixin  alternatives de transport . 
CATAC lamenta no compartir aquesta visió tan idilica del que suposa el 
tancament d’un centre i serem molt estrictes, en el compliment dels punts 
que fixa l’Acord del 2002 sobre aquest tema, així mateix, hem ressaltat que 
cal definir un model global  que pugui servir de referència per tots els 
processos de tancament de centres (Joves, Dones, Homes, Girona i Figueres, 
etc). 
Per CATAC, un tema important serà l’indemnització econòmica, ja que per 
nosaltres, a tall d’exemple, es una despesa d’un gran cost, la col.locació de 
autobusos que surtin de BCN, per l’utilització efectiva que tenen i seria 
preferible, el pagament d’una quantitat mensual a tots els treballadors com 
CPT. 
Pel que fa a dotacions i condicions dels concursos restringits pel futur  
Centre Obert de la Trinitat ( que serà provisional fins la seva ubicació  
definitiva en la Zona Franca), continua sense concretar-se res. 
3.ALTRES. 
Farts d’aquesta actuació barroera de l’Administració, CATAC, CCOO i UGT 
hem decidit retirar-nos de la Comissió de Seguiment, com a mesura de 
protesta, indicant als representants de l’Administració, que moguin fitxa en 
els següents punts,  com condicions de mínims per tornar: 
1.Retirada circular 1/2007. 
2.Desbloqueig de la llei d’extinció del grup D. 
3.Publicació en el DOGC i pagament del 1er concurs de promoció en el propi 
lloc de treball i convocatòria del segon. 
4.Garanties de recol.locació dels interins del D suspesos. 
5. Desbloqueig de processos pendents (concursos de comandaments 
d’oficines i rehabilitació, oposició del grup B, etc). 

              “ PROU DE MAREJAR LA PERDIU 
               SR.DIRECTOR GENERAL VOLEM 
                FETS I NO BONES PARAULES” 
 
BARCELONA, 19 de novembre del 2007. 
Secció sindical de presons  
CATAC-IAC. 



 
  


