
          

 
 

CSIF MENTEIX DE NOU  
 
En un escrit datat el 23 de maig de 2016, referit a la darrera reunió de la 

Mesa Sectorial, el sindicat CSIF “anuncia” que aquest òrgan ha aprovat la 
vigència durant l’any 2016 d’un complement equivalent al PRP. 

 
Fins aquí, cap novetat perquè això era una qüestió de la què havíem 

informat ja els altres sindicats representatius. 
 

El que és absolutament impresentable i inadmissible és que el sindicat 
CSIF tingui la barra de dir en la seva nota que: “... CSIF es manté ferm i 

mai negociaríem cap nou Acord de Treball fins que no estigués garantit el 
PRP durant tot el 2016, encara que ara s’afegeixin al carro altres 

sindicats…, recordem que només CSIF va denunciar l’actual Acord...” (sic). 
 
Deixant de banda, la farsa de la falsa denúncia de l’actual Acord, a la  

reunió de la Comissió de Seguiment del passat 16 de març de 2016, 
mentre els sindicats UGTPRESONS, CCOO i CATAC vàrem fer constar fins 

a 4 vegades que no negociaríem cap acord fins que estigués garantit el PRP 
per a tot aquest any, el sindicat CSIF, va expressar fins a 4 vegades també 

la seva disponibilitat de negociació immediata sense condicionar-ho al PRP. 
 

Aquestes són les transcripcions literals de l’Acta de la reunió del 16 de 
març: 

 
- “... CSIF creu que en la propera comissió de seguiment ja es pot 

començar a negociar si hi ha voluntat de l’Administració i totes les 
organitzacions sindicals..” 

- “...CSIF manifesta que si 3 sindicats no volen seguir negociant ja no 
té sentit seguir en aquestes reunions. CSIF sí que vol negociar...” 

- “... CSIF demana que DEMÀ s’iniciïn reunions per negociar. Sinó 
s’inicien aleshores no vindran a cap més comissió de seguiment..” 

- “...Si hi ha una resposta afirmativa de la Comissió de Retribucions en 

prorrogar tot l’any el PRP, seuran tots els sindicats a negociar. Si no, 
només ho farà CSIF...” 

 
Si CSIF volia canviar d’opinió respecte de la seva posició, només li calia 

rectificar com les altres forces sindicals li vam demanar. El que no pot fer 
és mentir, atemptar contra la unitat sindical, prendre el pèl als seus 

votants i a tots els treballadors penitenciaris per seguir-li aplanant el camí 
a l’Administració. 

 
 

Barcelona, 25 de maig de 2016 


