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“BONES INTENCIONS”
REUNIO CATAC AMB EL NOU DIRECTOR GENERAL
Aquesta ha estat la primera reunió que hem mantingut amb Pere S., el nou director general de Serveis Penitenciaris,que
estava acompanyat pel Alfons R., sots director general de Recursos Humans. La reunió ha estat una primera presa de
contacte amb el nou director general, trobada que hem aprofitat per tractar d’informar-nos d’alguns dels plans del nou equip
en relació a les principals inquietuds del personal.
Desenvolupament de la reunió: el director general ens ha manifestat la seva disposició per tractar de millorar les
condicions de treball en els centres penitenciaris, tot i les dificultats que l’actual context econòmic esta produint a tots els
nivells de la Funció Pública. Els aspectes mes destacats de les seves idees són els següents:
A.

Unificació de criteris a nivell general, per evitar interpretacions diferenciades de la normativa en cada centre
penitenciari.
B. Gestió dels nous equipaments: volen posar en marxa durant aquests propers anys els nous equipaments de Puig de
les Basses i Mas Enric, tancar el CP Homes i construir i obrir un nou centre de preventius a l’àrea metropolitana, tot
això abans d’acabar la legislatura.
C. Vol canviar les estratègies de comunicació de la DGSP, per millorar la imatge del col·lectiu penitenciari.
D. Que de les visites que ha fet pels centres penitenciaris aquests dies, ha tret una molt bona impressió, de la tasca que
s’efectua als mateixos.
E. Processos de selecció i provisió: només es compromet a dur a terme un concurs de trasllats cada any.
F. Concurs de comandaments intermedis de servei interior (2008): ens comunica la seva voluntat de resoldre’l el més
aviat possible i que estan esperant resposta del Jutjat.
G. Sentència de Quatre Camins: el director general diu que el Departament no pensa fer res, fins que el Tribunal
Suprem , no es pronunciï, ja que estan segurs que tots els afectats presentaran recurs.
VALORACIÓ DE CATAC-IAC: des de CATAC-IAC volem recordar que en el seu dia ja varem ser molt crítics amb el Pla
d’equipaments del govern socialista, perquè ja veiem que tenia un cost sobre dimensionat i també per la forma de posar en
funcionament els nous equipaments. No fa falta recordar, els problemes que s' han hagut de patir al CP Brians-2, CP
Lledoners, CP Joves QC i CP Obert BCN-2, per aquesta peculiar forma d' inaugurar centres (sense serveis bàsics com
infermeria o cuina, amb poc personal, amb constants fallades dels sistemes de seguretat, obres pel mig, etc.). En el marc
d’aquesta actual política de restricció pressupostària, llògicament, també veiem molt difícil que les intencions de la DGSP en
matèria d’equipaments penitenciaris pugui tirar endavant en la seva totalitat. Pel que fa a la resta ja veurem si aquestes
bones paraules del director general envers els treballadors, es plasmen en mesures reals que millorin el deteriorament
general de les nostres condicions laborals, però ens fa molta recança que hagi passat de llarg les nostres inquietuds en
relació amb el futur Acord de condicions de treball. Pel que fa a la recent Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona,
que condemna a 6 companys penitenciaris a diferents penes de presó i inhabilitació, volem manifestar que la considerem
injusta i desproporcionada. Des de CATAC-IAC no tenim cap dubte de la innocència dels nostres companys i esperem que
tots siguin absolts en 2ª instància pel Tribunal Suprem.
Us seguirem informant i treballant en defensa dels interessos del col·lectiu penitenciari.
Barcelona, 4 de juliol de 2013
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