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DENÚNCIA DE FISCALIA CONTRA FUNCIONARIS DE 

PRESONS  

Desprès de la noticia apareguda ahir a tots els mitjans de comunicació en referència a la 
denúncia de la fiscalia contra 24 treballadors penitenciaris, a la qual han pogut accedir 
abans els mitjans que els perjudicats, des de CCOO volem fer una crida als afectats i al 
conjunt de la plantilla, per mantenir-nos serens i prudents. Aquesta actuació no es dirigeix 
només contra persones concretes, sinó contra tot el col·lectiu de personal penitenciari i 
contra els seus representants. 

Ens sorprèn l’actuació de la fiscalia contra uns treballadors, i els seus representants 
sindicals, quan en aquest país, polítics, parents i grans empresaris s’han dedicat al seu 
espoli. La fiscalia ha formalitzat acusació contra una part dels funcionaris de presons, 
col·lectiu especialment maltractat pel Govern en l’aplicació d’unes retallades que han anat 
més lluny que a la resta de col·lectius de funcionaris.  I no parlem només de sou, sinó de 
condicions de treball i dignitat, la qual cosa sotmet al personal a situacions d’estres i 
angoixa. 

També és sorprenent que entre els arguments filtrats es parli de les possibles 
conseqüències negatives pels interns durant unes hores, malgrat que no es va produir cap 
incident, quan la resta de l’any a ningú no sembla importar-li el deteriorament en les 
condicions de vida d’aquests interns, amb restriccions de productes de primera necessitat 
(paper higiènic, sabó, etc), massificació, etc.  

Estan intentant treure la veu d’un col·lectiu especialment crític i combatiu, en un entorn de 
contínues retallades de drets i condicions laborals: reducció dels dies de descans, 
penalització amb descompte de dies per baixes, reducció de jornada i sou del personal 
interí... 

CCOO vol recordar que tots els que tenim relació amb el mitjà penitenciari ens sentim 
afectats, els que figuren a l’escrit del fiscal i els que, tot i no aparèixer, podrien figurar.  
Finalment recordar que el Gabinet Jurídic de CCOO està a disposició dels afiliats afectats, 
i de tots aquells que ho necessitin.  
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