
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓ ENTRE ELS SINDICATS I ELS CAP DE LA 
R.P.M. NORD 

 
 

Ahir els sindicats ens vàrem reunir amb el cap de la regió per a parlar de les problemàtiques 
existents. 
  
El tema estrella ha estat el grup de trasllats penitenciaris diferenciat de seguretat ciutadana 
Granollers. Des del CAT hem denunciat la manera com s’ha creat aquest grup i, concretament 
que: 

- no hi ha hagut un oferiment legal d’aquestes places i, en molts casos s’ha assignat a 
gent en contra de la seva voluntat i utilitzant uns criteris que, sembla ser, en el cas 
d’algun agent, no es corresponen. Si esteu en aquesta situació demaneu que us ho 
revisin. 

- s’ha ha comunicat el canvi d’una manera verbal i a contratemps, sense existir cap acte 
administratiu i sense tenir en compte que hi ha hagut una modificació de la localitat de 
destí (Granollers) pel fet que inicien el servei i el finalitzen a Quatre Camins. Per tant, 
us instem a què sol·liciteu  que us computin la jornada laboral com si iniciéssiu i 
finalitzéssiu el servei a Granollers. 

- la manca de formació dels agents que formen  aquest grup de trasllats 
- i, en general, les condicions en quan a espai, material, etc. amb que es troben 

 
Per part del cap de la regió i en referència a aquesta unitat de trasllats se’ns ha fet saber que: 
 

- En breu es tindrà una conferència pròpia a la xarxa Nexus. 
- S’ha habilitat una aula per als briefings. 
- S’han fet gestions per a què el Dep. de Justícia proporcioni un ordinador, ja el tenen, a 

hores d’ara queda pendent la presa de connexió. 
- Han fet gestions per a habilitar una zona freda en condicions 
- Han instat al Cap de la DOPP per a què hi hagi cabuda en la formació continuada d’un 

curs de trasllats penitenciaris  
- Han donat instruccions de què es respecti l’horari de finalització del servei 
- Es farà un oferiment d’agents voluntaris que estiguin interessats en entrar al grup de 

trasllats i així la gent que no vulgui estar pugui sortir-ne. 
 
Pel que fa a C. P. de Quatre Camins, hem demanat un estudi del mínims doncs, la majoria de 
vegades hi ha més agents de S.C. Granollers fent servei que no del mateix C.P., fet que 
comporta un desconeixement del funcionament de la presó i del servei en sí. També hem 
demanat que es doni formació de com funciona la sala d’alarmes doncs, és molt habitual que la 
gent de S.C. Granollers que ha de fer servei a Quatre Camins no en tingui coneixement i això va 
en detriment de la seguretat del servei. 
Hem denunciat el tema de l’assignació de torns d’A.P’s. Hi ha casos en que algun agent es 
queda per tercera vegada consecutiva fora de torn, o es repeteix torn de Nadal per dos anys 
consecutius quan, teòricament no toca i hi ha agents que l’han demanat. Si algú està afectat que 
demani que se la supervisió. 



Hem instat a que hi hagi una equitat a l’hora d’assignar el romanent, que vagi baixant a tothom 
a la vegada la borsa de romanent. 
 
Per part del cap de la regió se'ns ha comunicat que el Director del C.P. s’ha compromès a tenir 
en compte al mossos com qualsevol altra funcionari de presons a l’hora de poder aparcar en el 
futur pàrking subterrani. 
 
Pel que fa a la C.D. de Sant Celoni sembla ser que per aquestes festes de Nadal ja tindreu la 
uniformitat tant reclamada tenint en compte les condicions climàtiques amb les que heu de 
treballar a l’hivern. El cap de la Regió es va comprometre a enviar-nos avui un e-mail amb la 
data concreta de repartiment, a hores d’ara no l’hem rebut. 
 
Per a qualsevol dubte, suggerència per a futures reunions, etc. no dubteu en contactar amb 
nosaltres. 
 
 
 
 
 
Sílvia Civit Fortuny 
 
Barcelona, a 3 de desembre del 2005  


