
 
 
 
 
 
 

REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL CENTRE 
 
El passat dia 7 de maig els sindicats ens varem reunir amb la direcció del centre, en la 
qual hi eren presents per part de la direcció, el director i el sotsdirector. 
El motiu d’aquesta reunió van ser els successos ocorreguts el dia d’abans, 6 de maig. 
 
 El director ens va informar dels fets, en primer lloc del suïcidi d’infermeria, tot felicitant 
als funcionaris i equip sanitari per l’actuació i desenvolupament del protocol establert en 
aquests casos. Seguidament ens va donar detalls de la fuga dels tres presos i informar 
de les actuacions que tot seguit es van prendre, dient que tot havia funcionat 
correctament, menys l’actuació del funcionari, que sense obrir-li diligències prèvies, ja 
va ser sancionat des del primer moment.  
Com tots els companys i companyes heu pogut comprovar a la premsa escrita, TV i 
ràdio, les declaracions del nostre director general Xavier Martorell i el petit comitè que 
l’envoltava, han estat acusadores des del primer moment, sense entrar a valorar el 
perquè i com van ocórrer les esmentades fugues, donant per fet la culpabilitat del 
nostre company. Unes declaracions del tot desafortunades que han danyat, i molt, la 
imatge del col·lectiu de funcionaris.  
 
El director en ser preguntat pel sindicat CATAC-IAC , si la inspectora que havia vingut 
pel tema del suïcidi, també va aprofitar per obrir diligencies prèvies al nostre company. 
El director contestar que no, de fet que no ho sabia. La sorpresa va ser que el dia 7, 
mentre nosaltres estàvem en aquesta reunió, la inspectora ja estava de camí al CP 
Tarragona, per notificar al funcionari afectat la seva suspensió de feina i sou, fins un 
màxim de sis mesos i això que el director no sabia res. 
 
ENS PREGUNTEM? 
  

1. El dia 6 de maig s’hi li van obrir les diligències prèvies al funcionari? Sense ser 
informat del dret d’estar en presència d’un advocat i representant sindical? 

 
2. El director ens va ometí informar-nos a la reunió que la inspectora venia al centre 

per a comunicar la sanció?  
 

3. Les mancances que tenim al centre i que hem demanat i denunciat per escrit, 
des de fa anys tots els sindicats, a les comissions de seguiment,  i  no ens han 
fet cap cas. No són responsabilitat de ningú més?  

   
Com podeu comprovar no tots estem mesurats pel mateix raser.  
Des de d’aquí volem donar el nostre suport al company expedientat. 
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