
Comissió de seguiment 28/09/2021

Presentació nous càrrecs. En la reunió d'avui s'ha presentat el nou equip
directiu dels serveis penitenciaris. Tot i que hi ha vells coneguts la cúpula és
totalment nova, amb ganes de solventar tot els temes enquistats des de fa ja
molt de temps.
El nou director general ha exposat bones paraules… ( Donem el tret de sortida
a una nova relació.. tots estem en el mateix vaixell… )
Tots els sindicats hem mostrat les nostres inquietuds, bàsicament coincidim en
els mateixos problemes.

Jubilació i segona activitat. Cal acabar d'aclarir el últims serrells i enviar a la
seguridad social del estado español tot l'informe tècnic per la validació de la
jubilació. L'administració està per donar solucions en tres setmanes. IAC-CATAC
solicita poder separar la segona activitat de la jubilació ja que som conscients
de que després de les últimes declaracions des del ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, considera que "hace falta un
cambio cultural en España" para seguir la tendencia europea de trabajar cada
vez más entre los 55 y los 70 o 75 años" .haurem d'anar avançant amb la
segona activitat. Ens voldran als patis fins l'últim dia.

PRP a l'específic. En aquest tema hem estat quasi tots els sindicats d'acord.
IAC-CATAC ha demanat una nova valoració per poder saber exactament que hi
ha en l'actual específic. Des de IAC-CATAC creiem que portem molt temps
perdent diners. Mai cap equip directiu ha volgut posar fil a l'agulla en aquest
tema. Em demanat les 35 hores reals com la resta dels treballadors públics de
justícia, ja que estem fent 37'5 hores.

Envelliment de la plantilla i manca de personal. En aquest sentit sí que hem
estat d'acord tots els sindicats en demanar augmentar personal i acabar amb
l'interinatge.
Tenim en alguns centres una mitjana d'edat de 57 anys. El subdirector de
recursos humans recorda que hi ha un absentisme de més del 17% a data
d'avui.
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IAC-CATAC recorda als nous càrrecs de la mala gestió i dels més de deu anys
sense treure cap oposició. Els nostres centres estan sota mínims de personal i
es recorda al subdirector la manca de personal com el  COGI de cinc gmo en
l'actualitat, els centres petits no hi ha solucions de moure treballadors de
mòduls...o hi ha un funcionari o cap, i sense el treballador no funciona el
centre .

IAC-CATAC i el sindicat csif demanem treure i condona l'expedient dels dos
companys de Brians 1 injustament sancionats. Comencem una nova etapa i no
volem  injustícies de governs passats.

Desitgem que aquesta nova etapa sigui la de poder tenir un nou acord
penitenciari.

La reunió ha acabat amb els nous propòsits per totes les parts.

Barcelona, 28 de setembre de 2021

IAC/CATAC
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