RODA DE PREMSA
Dijous 26 de novembre de 2020 - 11.30 h – Lleida

MÉS PLANTILLES, MÉS ESTABILITAT I MÉS SEGURETAT
Des de la IAC-CATAC, sindicat de la IAC del sector de personal d’Administració i Tècnic
de les administracions públiques catalanes, avui aquí a Lleida reivindiquem també com
les companyes i companys dels altres sectors de la IAC: “MÉS PLANTILLES, MÉS
ESTABILITAT I MÉS SEGURETAT” en els llocs de treball.

El sector de les Residències de Gent Gran, especialment les públiques, ve molt tocat de la 1a
onada de la pandèmia, que va estar molt cruel i no va tenir pietat, deixant un rastre de dol i molta
buidor en les treballadores de les Residències.

•

El treball de les plantilles de les RGG s’ha posat, ara més que mai, en boca de tothom, deixant la
seva vocació i professionalitat a nivells molt baixos.

•

Demanem MÉS SEGURETAT: Volem tornar a denunciar que en la primera onada, l’Administració
va fer tard en la posada en marxa dels protocols de seguretat en les Residències, i la pandèmia hi
va fer estralls.

•

Demanem MÉS PLANTILLES I MÉS ESTABILITAT!!!:
o El sector és un dels més oblidats de l’Administració i com a conseqüència les seves
treballadores acumulen contractes laborals temporals “en frau de llei” des de fa molts
anys. FA 20 ANYS QUE NO ES CONVOQUEN OPOSICIONS!
o I ara en plena 2a onada i amb l’estrès acumulat i el procés de dol, que encara no s’ha paït,
l’Administració convoca oposicions a auxiliar de Geriatria!. Al personal que els va treure
les castanyes del foc jugant-s’hi la vida en la 1a onada! A la IAC – CATAC pensem que
després de 20 anys sense convocar oposicions, ara mateix, enmig d’una pandèmia i amb
el desgast i la càrrega de treball que suporten les auxiliars de geriatria, posar-les a demés
a estudiar és injust i fins i tot inhumà.
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RESIDÈNCIES DE GENT GRAN:

o L’Administració ha menyspreat i segueix menyspreant aquest col·lectiu de primera línia
de foc. Des de IAC CATAC demanem i exigim un seriós replantejament d’aquesta
convocatòria d’oposicions.

Demanem MÉS PLANTILLES!!!:
o Les plantilles del Centre Obert de Lleida i el Centre Penitenciari Ponent, dependents del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, reivindiquen mitjans per dur a
terme la seva feina de forma acceptable ja que arrosseguen greus mancances d’inversió
en infraestructures, en materials i en recursos humans. Les mancances venen de lluny.
L’Administració lluny de resoldre-les, ara, al mes de Desembre, vol implementar un nou
protocol de Classificació Inicial als centres de Medi Obert, també anomenat CIMO.
o La INTERSINDICAL no està en contra del CIMO. Està en contra de que es tracti
d’implementar sense posar els medis adients. Per tal de fer-ho amb garanties cap a interns
i treballadors s’hauria de fer en infraestructures noves ja que les actuals no reuneixen els
requisits suficients. Sense anar més lluny, el Centre Obert de Lleida, no disposa de pati,
per la qual cosa, els interns que s’acullin a aquest nou tipus de classificació es veuran
impedits de gaudir d’un dels drets fonamentals que la legislació penitenciària els hi
garanteix, que es el dret de gaudir d’unes hores de passeig.

•

Exigim MÉS SEGURETAT perquè:
o En relació al brot de coronavirus comunicat el dia 3 de novembre i que va afectar a 36
interns i 14 funcionaris del Centre Penitenciari de Ponent a IAC CATAC tenim clar que
caldria haver fet test a tota la plantilla com a mesura per a identificar tots els positius
i aïllar-los. Això no va ser així.
o Demanem que es realitzin test a tots els professionals que en exercici de les seves
funcions tinguin contacte amb un positiu.
o Demanem també mascaretes FPP2 per a tots els professionals penitenciaris ja que en
el seu dia a dia laboral es veuen contínuament interactuant amb altres persones de
forma molt propera.
o En les oficines dels nostres centres penitenciaris no es permès el teletreball. És per
això que exigim es respecti el nombre de grups de 6 persones també en l’àmbit
laboral, formant grups bombolla de treballadors i organitzant torns de treball que
permetin que aquests grups no es solapin.
o I pel que fa al treball dels funcionaris de servei interior sol·licitem es reorganitzin els
horaris, igual que es va fer durant la primera onada, per tal d’assegurar la no
coincidència d’aquests grups bombolla.

•

I per acabar, DUES DARRERES REIVINDICACIONS del sector penitenciari que són prèvies a la
pandèmia i que ja esdevenen HISTÒRIQUES, per desateses, dins el col·lectiu:
Primera reivindicació: Calen nous equipaments penitenciaris a Lleida. Els que tenim
estan vells, deteriorats i obsolets. Tots els altres territoris de Catalunya han tingut

Pàgina

•

2

PRESONS:

renovació d’equipaments penitenciaris. A Girona, a Tarragona, a Barcelona,...I Lleida? A
cas Lleida no forma part del territori?
I ja per acabar, Segona reivindicació: Cal donar una sortida a la plantilla del centre
penitenciari de Ponent que té més de 55 anys i més de 25 anys de servei en l’interior de les
presons catalanes, en contacte directe amb els interns.
Per a aquests funcionaris actualment existeix una segona activitat que no s’ha desplegat
convenientment i que no soluciona el problema ja que no és capaç d’absorbir amb eficiència la
quantitat ingent i majoritària de funcionaris del centre penitenciari Ponent que es troben en
aquesta situació. Creiem que la solució és la jubilació anticipada en consonància amb la jubilació
anticipada que tenen altres cossos com són els Mossos d’Esquadra o la Policia Municipal.

En definitiva: MÉS PLANTILLES, MÉS ESTABILITAT I MÉS SEGURETAT per a
uns serveis públics millors !!!

Per a més informació:
IAC CATAC
FEDERACIÓ TERRITORIAL A LLEIDA
lleida@catac.cat
I també:
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Secretaria de Comunicació de la IAC CATAC:
premsa@catac.cat
+34 608 964 358

