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GRÀCIES PELS SERVEIS PRESTATS 
 

Quan ja s’ha consumat el relleu del secretari general del Departament de 
Justícia i està molt a prop de produir-se el del Director General dels Serveis 
Penitenciaris, des de CCOO volem “agrair” els serveis prestats durant els 
darrers 3 anys al personal de l’àmbit penitenciari: 
 

 GRÀCIES per haver dissenyat una previsió de plantilla pel 2020 que 
redueix significativament el nombre de funcionaris/àries i precaritzarà 
fins a uns nivells dramàtics la situació dels centres penitenciaris. Gràcies 
també per ajustar en negatiu les plantilles actuals a aquesta previsió. 

 

 GRÀCIES per haver publicat un concurs general sense incloure la 
totalitat dels llocs vacants i, per tant, frustrant el dret a la mobilitat d’una 
part substancial de la nostra plantilla. 
 

 GRÀCIES per obrir el centre MAS ENRIC amb una part substancial de 
personal en situació provisional, tant del personal base, com el de 
comandaments. 
 

 GRÀCIES per utilitzar el portal ATRI per a assignar llocs per afinitats o 
simpaties personals, en contra dels criteris establerts a les 
convocatòries, i sense respectar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 
 

 GRÀCIES per haver tractat d’ensorrar el dret a la formació  de la major 
part dels col·lectius penitenciaris. 

  

 GRÀCIES per haver coartat el dret a la conciliació laboral i familiar del 
col·lectiu de rehabilitació, mitjançant una interpretació restrictiva i 
estrafolària de la normativa d’aplicació, i en contra dels criteris que venia 
aplicant la mateixa administració.  

 

 GRÀCIES per haver tancat el CO 1 de Barcelona per tractar d’obtenir 
millors resultats electorals i haver provocat la diàspora del seu personal. 
 

 I, finalment, tot i que hi ha més motius, MOLTES GRÀCIES per haver 
aprofundit en la situació d’inseguretat jurídica i d’inestabilitat dels  
comandaments d’interior dels centres penitenciaris. Ara marxen, tal i 
com varem advertir des de CCOO, després d’aprovar resolucions no 
ajustades a Dret i d’actuar en contra del que decidien el Jutjat i el TSJC, 
sense resoldre un problema que l’Administració va provocar a 300 
professionals dels serveis penitenciaris. 
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