
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓ APEN DIA 24 DE FEBRER. 
 
Aquesta és la primera reunió entre els caps de l’APEN i els sindicats, en la qual, hem 
percebut una bona predisposició per dialogar i rebre suggeriments i queixes, de la 
qual cosa esperem una continuïtat en les futures reunions. 
 
Places als serveis de CP’s i Trasllats de Barcelona: 
La idea és mantenir els efectius en les seves destinacions actuals, per tant la plaça 
continuarà sent d’U.S.C Barcelona, la dependència administrativa de l'ARSET, i 
orgànicament d’APEN Sabadell. 
 
S’està pendent d’un nou decret de reestructuració del cos amb la conseqüent  
modificació de la RLT per tal que aquestes dependències formin part de l’APEN 
especificant la localitat de Barcelona, tal com passa a la resta de destinacions que 
formen l’APEN ( St. Joan de Vilatorrada, La Roca del Vallès, i St. Esteve de  
Sesrovires).  
 
Hem exposat i demanat que les places s’han de publicar per lloc de servei. 
Haurem d'estar alerta de qualsevol moviment pel que fa a aquestes places i com 
les plantejaran de cara al possible concurs general. 
 
Hem demanat el Q5 del decret 146/96 per tots els serveis, no ho veuen defensable, i 
ens ratifiquen que tots els perllongaments per relleus, briffings, etc..., els estan 
imputant. (Faltaria més)    
Ens hem reiterat demanant aquest Q5 a totes les Regions fins que no hi hagi una 
negociació d’horaris.  
 
Nova presó de la Zona Franca 
Actualment aturada per pressupostos, i afecta tant al CP Homes com el de CP 
Dones, sembla ser que fins el 2013-2014 no ho tractarem. Ens diuen que 
probablement hi anirà  també Trasllats, tot i que no se sap si l'espai serà suficient per 
tot el personal. Això és la típica predicció de futur que mai es compleix!!. 
 
El present és que  CP's i trasllats estan a Barcelona, i que aquests edificis tenen moltes 
mancances: edificis obsolets, manca de manteniment i material, manca de recursos i 
d’espai, etc.....  Per part de l'APEN volen redreçar-ho tot essent conscients de la 
àmplia quantitat de deficiències que tenen, esperant estar assabentats d'aquestes per 
fer un seguiment i treballar-les conjuntament amb els diferents serveis.  

 



 
Un sol efectiu uniformat ha d’anar amb un vehicle logotipat, per fer servei a altres 
centres, contesten que no passa sovint i que no disposen de vehicles de paisà. 
Hem expressat el nostre desacord  recordant que per qüestions de seguretat personal 
s’hauria de sortir amb parella sempre. 
 
Desconeixen que es facin trasllats de 5 interns amb 3 efectius, sol·liciten que quan es 
faci un trasllat en inferioritat numèrica, que es comuniqui la incidència al caporal o al 
servei central i es demanin instruccions. Des de l’APEN ens comuniquen que si s’han 
produït aquests fets algun cop, ha estat per eludir la possible demora que causa el 
reforçar el servei, ja que si es comunica aquest extrem el responsable del mateix és el 
comandament que serà qui donarà les ordres oportunes per reforçar-lo o enrederir-lo 
fins i tot anul·lar-lo.  Qualsevol disfunció abans, durant i després del trasllat s’haurà 
de comunicar al comandament. 
 
Des del CAT insistim que tot vehicle ha d'anar dotat i equipat amb les armilles. 
Paradoxalment els vehicles de trasllats  porten tota mena de material de senyalització 
i  discrecionalitat; mantes per  tapar finats,  material per senyalitzar accidents de 
trànsit, desviaments etc... i no duen armilles pels efectius ocupants del vehicle.  
 
Demanem que es doti d’armilles antibales ja que són els únics vehicles logotipats que 
no en porten. Al·leguen que tots tenen accés a gaudir d'armilles antibales recollint-les  
a l’iniciar el servei i tornant-les al finalitzar, insistim que aquestes han d’esser de 
dotació del vehicle.  
 
De vegades s’ha detectat que envien equips a adreces errònies, se’ns comunica que és 
un tema que tenen pendent de resoldre donat que estan informatitzant les dades. 
Demanen que qualsevol errada es comuniqui. 
 
HPT. Manca d’efectius: 
Esmenten que son conscients de la incidència  i que qualsevol problemàtica s’ha de 
comunicar a coordinació de trasllats. 
 
Salut! 
 
Jordi Mestres. Delegat de la RPMB 
Rafa Hurtado. Delegat de la RPMN 
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