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                                                                           SECCIÓ SINDICAL DE TARRAGONA 
 
          
 

ALTRE VEGADA, SUMA I SEGUEIX 

 
 
 
El passat diumenge, dia 10, un intern va intentar escapar-se accedint a la teulada pel 
pati interior de la cuina on es netegen les peroles. Per sort el funcionari no hi era, si no 
estaríem una altra vegada buscant la responsabilitat del més feble,com va passar en 
la fugida de 3 interns fa 6 mesos. 
 
Què hagués passat si l’intern consuma la fugida?  Res, al funcionari de cuina 
absolutament res, ja que estava cobrint un altre servei. Llavors ens preguntaríem, qui 
té la culpa? Evidentment, el titular de la Secretària de Serveis Penitenciaris 
Rehabilitació i Justícia Juvenil i el seus flamants tècnics de seguretat  per no haver 
detectat, després de l’auditoria de seguretat realitzada un cop consumada la fuga de 
maig, que Tarragona té massa punts febles en qüestió de seguretat i els tècnics 
poques idees. Però el pitjor de tot és que encara hi ha, i molts, punts febles. 
 
És la tercera fugida en 6 mesos, 2 consumades i una avortada, llavors com pot 
argumentar la SSPRJJ que Tarragona és segura? Cal tenir valor. Hem insistit i 
seguirem insistint en la necessitat d’ instal·lar una xarxa en els patis, una mesura que 
podria realitzar el personal laboral del centre amb un cost ridícul. Això evitaria el risc 
de la introducció constant de mòbils i droga per via aèria, a més d’alguna arma de foc, 
com es va detectar passaria,  farà any i escaig, concretament el 25 d’abril del 2012.  
 
De veritat els importa la nostra seguretat, la seguretat dels treballadors penitenciaris? 
Creiem que no, en absolut.  
 
Com pot tenir seguretat un centre penitenciari que es queda sense comandaments, 
com va passar el dia 1 de novembre, després que l'únic cap de serveis que hi havia 
patís un accident quan es dirigia al Mòdul l.  Un accident causat per una porta amb 
manteniment deficient, perquè no és possible fer-ho, segons l’administrador,  perquè 
no hi ha diners.  
 
Gràcies a l'experiència i professionalitat dels funcionaris van  poder actuar en  les 
dues baralles que hi va haver i van aïllar als interns que van participar, però cada 
mòdul es va quedar amb un sol funcionari i el menjador es va obrir pel repartiment del 
sopar només amb 2 funcionaris. Estem cansats d'exercir funcions de Cap d'Unitat, si 
volen caps que els paguin, no podem estar sense caps d'Unitat tots els dies, i sobretot 
diumenges i festius. A més a més,  quan la legislació especifica que ha d' haver-hi un  
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cap d ' Unitat per mòdul. Potser ja que no volen nomenar caps, que siguem tots 
genèrics i es reparteixi el sou de tots  els comandaments entre tots els funcionaris i el 
nostre sou s'incrementaria  i tothom feliç: una administració sense jerarquies. 
 
Cóm no s’han d’intentar escapolir  els presos si cada dia les seves condicions 
higièniques i d’internament i de tractament  són pitjors?. Els lots higiènics són ridículs, 
els preus dels economats abusius; tinguem en compte que articles de màxim consum 
com són l’aigua i el cafè han tingut una pujada del 30 %, entre d’altres,  com que no hi 
diners per a res?. El que fa la direcció del centre penitenciari, mitjançant el seu 
administrador,  és pujar els preus per tenir un romanent de cales per alguna reparació 
urgent. O sigui, que aquelles economies més precàries, que són la pràctica majoria 
dels interns, que en bona part han delinquit precisament per no tenir recursos, se’ls 
acolla encara més, afeblint, encara més si escau, les seves precàries economies 
familiars. Absolutament vergonyós. L’únic que encara es manté d’una manera digna 
és el menjar, sort que encara no han licitat cap càtering a Tarragona, si no estaríem 
parlant del doble del cost del menjar i d’una qualitat nefasta, gràcies a les 
externalitzacions i als contractes d’encàrrec de gestió, una forma magnífica d’estalvi 
públic, i de clientelisme polític.  
 
És patètic que en una administració del segle XXl puguin passar aquestes situacions , 
patètica la imatge del centre penitenciari de Tarragona , patètica la imatge de la 
SSPRJJ , patètica la imatge del Departament i del Govern de la Generalitat per la 
deixadesa que estem patint en aquest centre penitenciari . 
 
 I més patètic encara quan diuen que no hi ha diners i treuen a licitació el 
manteniment del centre penitenciari de Tarragona, quan tenim personal propi que ho 
fa i només s'hauria d'haver tret , en tot cas , el manteniment d'allò que el personal 
propi no realitza, ja sigui per complexitat tècnica o d’altres motius objectivables. Doncs 
no, es licita tot el manteniment del centre penitenciari incorporant a 2 persones de 
l'empresa adjudicatària, el cost per a les arques públiques, és a dir pel ciutadà, entre 
109.000 i 226.000 euros, quan la despesa corrent de manteniment del centre, i de 
manera extraordinària, no arriba a 90.000 euros anuals, un malbaratament entre 
19.000 euros i 145.000 euros, això en plena crisi té un nom, malbaratament, ineptitud i 
presa de pèl al personal del centre penitenciari de Tarragona i a tots els ciutadans. 
 
Externalitzar i privatitzar proporciona molts rendiments des del punt de vista del 
clientelisme polític. El manteniment, la vigilància exterior, els càterings, les 
bugaderies....tot més car i de pitjor qualitat. Privatitzar els bens i serveis públics, és la 
última moda. No hi ha cap dubte, els nostres politics tenen molts i bons contactes amb 
empreses privades que poden donar tots aquests serveis, segons ells, de forma més, 
eficient perquè dinamitza la vida política i sobretot les fonts de finançament dels 
partits. La gestió pública és un desastre, només interessa privatitzar a tota costa, ens 
hem de preguntar : Per què?. 
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No hi ha diners per a personal, perquè un genèric pot fer funcions de cap d'Unitat i no 
cal incrementar aquests llocs de treball:  els caps els hi surten gratis ( fan la feina els 
propis funcionaris de base ). No hi ha diners per a una xarxa als patis, no hi ha diners 
per formar-nos en la utilització d'un desfibril·lador, de mitjans contra incendis, de 
primers auxilis  etc . I, en canvi, sí  hi ha diners per “regalar” a una empresa externa. I 
com a guinda queda exclòs del manteniment la maquinària de la cuina, la cafeteria i la 
bugaderia, això és la gestió dels "MAS" millors. 
 
Anirem a inspecció de treball, a la fiscalia, a la taula de contractació i allà on calgui per 
aturar aquest vergonyós espectacle que el nostre govern de la Generalitat està 
permetent. 
 
CCOO defensarà els serveis públics, lliures de càrregues politiques, independents, 
justos, equitatius, transparents, eficaços i de qualitat. 
 
                                        
 
 Tarragona,  14 de novembre 2013 
 
 
 
 
 


