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LES COSES CLARES (II) 

 
 
CCOO estem farts de sentir mentides. És trist veure com sindicats no 
representatius menteixen als treballadors amb total impunitat per interès dels seus dirigents, 
i tracten de tergiversar els fets que es produeixen pel seu interès, ocultant la realitat i faltant 
el respecte al conjunt de treballadors  
 
Sindicats que no defensen al col·lectiu de treballadors per vendre que ells ho farien 
millor. 
 
Molts companys ens pregunteu aquest dies PER QUÈ els sindicats no ens unim davant les 
retallades i defensem junts els interessos dels treballadors quan  l'Administració ataca. És 
necessari realitzar alguns aclariments: 
 
El passat mes de març, en plena baralla en la Mesa de Negociació en defensa dels drets del 
col·lectiu penitenciari, CCOO va fer una crida a la unió dels sindicats de l’àmbit penitenciari 
per afrontar el punt sense retorn al que ens volia conduir l’Administració, no als sindicats que 
seien a la Mesa, sinó a tot el col·lectiu el col·lectiu penitenciari. CSIF va respondre  que no 
assistiria. No tenia interès, Interès en què? Interès en què les seves sigles es vinculessin a 
cap retallada. Van preferir atacar la resta de sindicats amb mentides sobre la continuïtat del 
PRP i la resta de punts que s’estaven negociant. Els vam oferir fer una defensa conjunta del 
personal i van rebutjar-ho. L’anàlisi és simple, podria ser que si s’impliquen embrutant-se les 
mans en defensa als treballadors i finalment no es podia aconseguir un acord satisfactori  
perdrien el seu principal argument en l’imminent procés electoral:  que ells aconseguirien les 
millores que no havien pogut aconseguir els sindicats de la Mesa. És trist comprovar com per 
interessos electorals algú pot estar interessat en no comparèixer en un acte de defensa del 
col·lectiu, per després demanar el seu vot. 
 
És més trist comprovar que la major  part del seu temps, i dels escrits, els hi dediquen a 
atacar companys i a burlar-se de treballadors faltant-los el respecte. 
 
El més curiós és que, recentment, alguns temes relacionats amb el complicat procés electoral 
han estat consensuats amb nosaltres. Per això, sí, però per implicar-se en la defensa 
col·lectiu en moments complicats, no. QUE NO US ENGANYIN. 
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Repetir moltes vegades una mentida no la converteix en veritat. Anys de mentides i 
falsedats. 
 
Primer criticaven el crèdit sindical. Cal deixar clar que els sindicats no representatius, com 
CSIF, també tenen crèdit sindical i demanen les seves hores. Tots ho podeu comprovar als 
vostres centres de treball. Alguns dels seus membres ja saben del tema: han passat per 
diversos sindicats emparant-se en diferents sigles amb la lleugeresa amb la qual algú es 
podria caviar de samarreta. Després parlen de "casta sindical": d’això se’n diu hipocresia. 
Critiquen les subvencions quan resulta que també en reben, CSIF tracta d’amagar que, com 
a sindicat majoritari a l’Administració de l’Estat, rep subvencions com els altres sindicats. 
Aquestes es publiquen al BOE, no al DOGC, però els euros tenen el mateix valor a 
Catalunya que a la resta de l’Estat. 
 
Aquests anys les hem vist de tots els colors. Encara recordem, en referència al "PINHO",  
com CCOO vam lluitar en les meses de negociació perquè es fes extensiu a tothom i com 
CSIF oferia iniciar la reclamació judicial pels treballadors que s’afiliessin. Finalment, van 
perdre la primera sentència sobre la reclamació dels 100 euros ( en la resolució no es 
reconeixia que fos una doble escala) i, si finalment no haguéssim pogut acordar-ho i fer-lo 
extensiu, gràcies a la negociació, al personal al qual l’Administració volia deixar fora, hauria  
implicat la pèrdua definitiva d’aquest complement. 
 
Últims atacs als drets dels treballadors de cap de setmana per part dels sindicats no 
representatius en la mesa electoral el 2015. 
 
Doncs bé, fa poc vam quedar bocabadats en veure com aquest sindicat entre, altres, 
s'oposava a què el personal del cap de setmana votés presencialment dintre de la seva 
jornada de treball: la intervenció inicial en el si de la reunió que havia de resoldre aquest 
tema, DEMANANT PER CCOO, va ser per qüestionar el dret de votar dels treballadors de 
cap de setmana dintre de la seva jornada laboral). 
 
Com la resta de treballadors, CCOO considerem que el personal, igual que la resta, ha de 
tenir l’oportunitat i el dret de votar de manera presencial i vam lluitar per aconseguir-ho. Això 
era antidemocràtic? Permetre a la gent expressar-se, sense intermediaris, a les urnes 
suposava un frau? El vot presencial s'ha d'incentivar, per transparència i per evitar possibles 
irregularitats. Vam haver d'escoltar com ens acusaven de manipulacions en els vots en les 
eleccions anteriors i comprovar que, poc després i per mandat judicial, es van aturar 
centenars de vots perquè la direcció de recepció de la documentació electoral COINCIDIA 
amb la de la seu de CSIF. 
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Ús del nom en les candidatures sense el consentiment exprés de les persones. 
 
Aquestes eleccions s’han superat i, en un nou exemple de la seva manera d’actuar, han 
incorporat en les seves llistes a persones que no havien donat el seu consentiment de 
manera expressa, tractant d’aparentar el que no són. Persones que, fins i tot, constaven en 
altres candidatures. És una llàstima que els companys que han fet això tinguin la poca 
vergonya de dir que defensen  els drets de ningú.  
  
  
COMPANYS I COMPANYES 
 
Volem deixar clar que CCOO es un sindicat plenament democràtic i obert, que no està per 
atacar cap sindicat ni humiliar a ningú, però tampoc per deixar-se trepitjar sense respondre. 
Lluitem i defensem amb tot el rigor els drets de tots els col·lectius penitenciaris. Ni 
manipulem, ni mentim.  
 
Barcelona, febrer 2015 
 
 
 


