
                                                                             
 

 

CRIDA A LA MOBILITZACIÓ  

DE LA PLANTILLA 
 

 
La pròrroga de l’Acord  2006/2009 finalitza el proper 31 de desembre i a hores 

d’ara l’Administració, sota l’excusa que encara no s’han aprovat els 
pressupostos del 2012, no ha manifestat la seva postura respecte a una nova 

pròrroga o a la negociació d’un nou Acord. 
 

Els treballadors/es de presons, com la resta d’empleats públics, ja hem pagat 
amb escreix les conseqüències d’una crisi que no hem provocat, i som utilitzats 

davant l’opinió pública, presentant-nos com un col·lectiu susceptible de ser 
privat impunement dels drets aconseguits al llarg de molts anys de lluita i 

negociació.  
 

El que no permetrem, però, és que s’aprofiti el context actual per intentar fer 
desaparèixer o diluir les conquestes assolides en els darrers anys en la millora 

de les condicions laborals i retributives del personal penitenciari. 

 
Hem de deixar molt clar a l’Administració que: 

 
- el SOU no es toca,  

- que el PIPE no es toca,  
- que el PINHO no es toca,  

- que els drets i condicions assolides no es toquen 
- i que els HORARIS no s’imposen 

 
Ara toca mobilitzar-nos, és el moment de sumar i de demostrar, a qui tingui la 

temptació  d’arrabassar-nos el que és nostre, la força del col·lectiu de presons. 
 

El dimarts 15 de novembre tots els treballadors/es 

penitenciaris esteu convocats, a les 16h, davant de la 

Conselleria de Justícia per tal d’enviar un missatge clar i 

contundent a la titular del Departament: amb les 

presons no es juga. 
 
 



                                                                             
 
 

Prèviament a aquesta concentració, hem planificat un calendari d’assemblees 
de treballadors/es on us informarem de les mesures a prendre i d’altres 

mobilitzacions a fer: 
 

 

 
Dimecres 2/11/11 

 
Assemblea CP Brians-2 (14h) 

 

 

Dijous 3/11/11 

 

Assemblea CP Lledoners (14h) 
 

 

Divendres 4/11/11 

 

Assemblea CP Brians-1 (14h) 
 

 
Dilluns 7/11/11 

 
Assemblea CP Quatre Camins (12h) 

Assemblea CP Joves: (14h) 
 

 

Dimarts 8/11/11 

 

Assemblea  CP Dones (12h) 
Assemblea CP Homes (14h) 

 

 

Dimecres 9/11/11 

 

 

Assemblea CP Ponent (14h) 

 

 
Dijous 10/11/11 

 

Assemblea CP Figueres (12h) 
Assemblea CP Girona (14h) 

Assemblea CP Tarragona (14h) 
 

 

Divendres 11/11/11 
 

 

Assemblea PHPT (12h) 
Assemblea COBCN-2 (14h) 

 

 

 
Comptem amb tu. Units fem la força!  

 
 

Barcelona, 28 d’octubre de 2011 


