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Comissió de 

seguiment 30/10/19 

 

Els bombers seran 

sempre nostres, els 

penitenciaris NO 
 

Avui dia 30 d'octubre la part social i l’Administració hem tingut reunió de             

la comissió de seguiment. 

1-Nou acord. L'Administració contesta No a començar a negociar un nou           

acord. A la pregunta de perquè, contestació directa "perquè no". Els           

companys bombers han aconseguit un nou acord on entran millores de           

personal, econòmiques… es demana igualar com a mínim algunes de les           

seves condicions, i vet aquí, ens contesten "els bombers seran sempre           

nostres". Diuen que un nou acord no voldrà dir que millori el que tenim.              

Al novembre ha d'haver el primer pas. Per IAC-CATAC s’ha de començar            

a calendaritzar els temps per la negociació del nou acord de condicions de             

treball. Observarem i evaluarem cada un dels moviments. 

2- Substitucions de les IT. El proper dia 1 l’administració cessarà els            

interins que estan de reforç. Després s'ordena la llista d'interins i es            

configura una nova relació. S'oferiran els llocs per ordre de llista de les             

baixes. Seran uns 95 companys interins que seguiran treballant durant un           

mes. Des de IAC-CATAC creiem que els 130 companys que a final de             

mes deixaran els nostres centres, que només 95 entrin, ens sembla injust            

pels 35 que aniran al carrer. Veient la situació als centres, augments de             
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les agressions, no sobra ningú. Hem tret el compromís del reingrés per la             

temporada de Nadal. 

A dia d'avui hi ha més d'un 14% de baixes a la nostre plantilla. 

3- Medi obert. Arrel de les queixes fetes per IAC-CATAC a voltant del             

mal funcionament dels centres oberts així com, obligació de fer formació           

als funcionaris els diumenges (COLLE), sobrecàrrega de treball,        

problemàtica amb les analítiques (COGI), denúncies de interna a         

companys (Dones). L'administració ha obert un grup de treball específic          

pel medi obert que es reunirà el proper 26 de novembre. 

4- Obres. L’administració farà obres importants a Quatre camins per un           

valor de 9'5 milions d'euros. Les obres duraran 23 mesos. Es farà en             

quatre fases i es preservarà la seguretat sobretot. També es millorarà la            

carretera d'accés al centre. 

S'han demanat diferents obres, Brians2, Ponent… ens deriven al comité          

de salut laboral i seguretat. 

 

Des de IAC-CATAC creiem que aquestes reunions no serveixen per          

absolutament res, només se'ns informa. Cal un nou acord ja, 2006 queda            

molt lluny, cal promoció del C al B, cal vestuari. Aqueta direcció ens             

maltracta, fins i tot vol deixar-nos per les tardes sense cafeteria (ja hi ha              

autovending). Lo dit companys, ens maltracta. 

 

 

Barcelona, a 30 de noviembre del 2019. 

Secció sindical de presons. IAC- CATAC 
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