
 

 

 

           RES CANVIA, TOT EMPITJORA 

Ja fa gairebé 5 mesos des que ens vàrem reunir amb la nova Consellera. 
Restem a l’espera que ens convoqui a una nova reunió que ens va prometre 
i que no acaba d’arribar, quan de sobte una nova agressió al C.P. Ponent 
ens copsa per la seva brutalitat. 

El company agredit roman ingressat a l’hospital. Des d’aquí li volem 
transmetre tota l’escalfor i suport que puguem. Sabem que deuen ser 
moments difícils per a ell. Ànims company, no estàs sol. Tot el col·lectiu 
de treballadors penitenciaris et recolza. 

La incorporació de la nova Consellera hem de reconèixer que a molts ens 
va fer pensar que hi havia una esperança de que l’administració reaccionés 
i redrecés el fatídic rumb que els serveis penitenciaris de Catalunya han 
pres des de fa massa anys. 

Després d’un primer gest il· lusionant consistent en el cessament de l’antiga 
cúpula, vam contemplar amb escepticisme com per a substituir-la es va 
recórrer a vells coneguts que ja havien format part d’aquesta mateixa 
cúpula i que foren en el seu moment part activa en la constitució del 
desastre en el que estem immersos. 

De l’escepticisme hem passat de nou a la constatació de que no tan sols no 
avancem sinó que retrocedim més encara. 

Repassem breument els 10 punts que al juny vàrem presentar a la 
Consellera i avaluem quina és la situació en aquest moment. 

1.- Concursos de trasllats. 

Bla, bla, bla,...Però de moment res. 

2.- Concursos de comandaments. 

Ja portem 2 anys i mig des que es va convocar el darrer concurs de 
comandaments i encara no s’ha resolt. Les darreres novetats que ens fan 
saber al respecte assenyalen que malgrat la resolució provisional ja està feta 



des de fa 4 mesos, la resolució definitiva es pot retardar bastant a 
conseqüència de les resolucions que afecten al concurs de comandaments 
de Puig de les Basses que encara no està resolt (fa 11 anys que s’arrossega 
aquest concurs. Així ens va). Excuses per a dilatar un procés que no els 
agrada. Ja veure’m com acaba. Si és que acaba algun dia. 

3.- Integració del prp al complement específic. 

??????? 

4.- Resposta efectiva al gravíssim problema de les agressions. 

Sense comentaris. 

5.- Nou acord de borsa d’Interior i de Travesses de tractament. 

Buffffffff....quina feinada! Millor fer fora a 100 interins i així acabem 
abans. 

6.- Un nou acord de condicions de treball 

Mandeeeeeeeeeé... 

7.- Instar i promoure des del govern i el parlament de Catalunya el 

reconeixement com agent d’autoritat. 

Més bla, bla, bla, però res. 

8.- Ofertes públiques periòdiques i per tots els col·lectius que permetin 

la consolidació dels llocs de treball pel personal interí. 

Jajajajajaja...... 

9.- Execució del pla d’equipaments i dels nous centres penitenciaris de 

la zona franca. 

---------- 

10.- Pla de carrera horitzontal i de promoció professional. 

Prou feina tenim en que no ens trenquin la cara. 

 

En fi, totes les propostes de la iac-catac presons en relació a tots aquests 
punts van ser degudament explicades en un document que fou entregat en 



mà a la Sra. Ciuró en aquella reunió del mes de Juny. Hores d’ara no hem 
obtingut cap resposta. 

No només no ha hagut un canvi profund dins la Secretaria sinó que estem 
assistint a una reedició que ens arrossegarà més fins al fons encara. 

Però seguirem aquí. No ens callaran!! 

 

IAC-CATAC PRESONS 
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