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Companys i companyes, 
 
No feu cas a qui diu que ja no hi ha temps per fer res, o a qui assegura que tot està perdut. 
No és pas així en absolut. Encara que tothom és conscient que l’Administració no necessita 
els sindicats per prendre mesures unilaterals que afectin sous, condicions o fins i tot llocs de 
treball, mireu sinó el 5% de retallada, les meses de negociació estan per alguna cosa, d’elles 
hem tret tots el acords de millora que hem tingut fins ara. 

Quan ens reunim amb el Director General o parlem amb ell per telèfon, i ho fem sovint, és 
per tractar d’activar temes de grups de treball , per mediar en determinats problemes dels 
nostres afiliats, o sempre que és necessari i la seva agenda ho permet. Un cop passat el 19 
de juliol – fins a les hores el monogràfic eren els interins – el tema candent és la pròrroga o 
negociació d’un nou acord. Tant per a nosaltres com per a l’Administració, (almenys això és 
el que deien), el punt mínim de partida era no perdre absolutament res del que hem guanyat 
fins ara amb molt d’esforç. A més CCOO volíem intentar anar més enllà demanant tot el que, 
sense tenir contingut econòmic, fos defensable davant  del Departament d’Economia que en 
aquests moments té “patente de corso” per fer i desfer als altres departaments. 

El Director General ens va informar de la situació econòmica de Justícia en general i de 
Serveis Penitenciaris en particular: Per fer un resum: la situació és desastrosa. Ens va dir 
que Economia volia retallar el pressupost mantenint el capítol I referit a llocs de treball i sous, 
però això no volia dir que poguéssim donar tot per garantit. Si a això li afegim que Funció 
Pública ens té ganes des de l’any passat quan vam aconseguir no només signar un acord 
amb contingut econòmic sinó que no s’anul·lés després amb l’aplicació del decret (com va 
passar amb altres acords) i què la consellera no té cap pes polític, ens adonem que estem en 
una situació molt difícil. 
 
Tota aquesta informació, és això: INFORMACIÓ PRÈVIA A LES REUNIONS PER 
NEGOCIAR LA PRÒRROGA O EL NOU ACORD. Informació que ens serviria per preparar la 
nostra estratègia, que és el que estem fent. Ningú ha signat res. Ningú ha pactat res. Tots 
som conscients que la situació és molt difícil, però CCOO no es rendirà i tenim clar que no 
passarem per la pèrdua de cap complement ni de cap benefici que tant d’esforç ens ha 
costat guanyar.  
 
CCOO mai s’ha comportat d’una manera barroera o amenaçant, perquè no ens fa falta. Per 
ser ferma i mantenir-se en una postura no cal ser groller, cal actuar. Amb l’acció, CCOO, 
demostrem d’allò que en som capaços.   

 

 
Rebeu una cordial salutació, 

 
 



Sector Generalitat 

Agrupació del Personal Penitenciari 

Vía Laietana, 16, 7na 

Barcelona – 08003 

Telf 934812848/934812765 

genepresons@ccoo.cat 

http://agrupacio-presons.ccoo.cat/ 

 
Cristina Mérida 
coordinadora Agrupació 
Personal Penitenciari CCOO 


