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LES cosES CLARES 

Des de fa unes quantes setmanes el col·lectiu penitenciari està essent bombardejat per una 
sèrie de consignes i eslògans que, al marge de provocar esperança o preocupació, pot 
derivar en un malson.  

LA REUNIÓ  

CCOO no entén que un dels sindicats PRESENTS  LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT anunciï 
una reunió amb responsables del Departament de Justícia, enmig d’un procés electoral, per 
tractar temes que afecten a tota la plantilla. Es tractava d’una reunió “de treball”, la primera, 
tot i que l’Administració manifesta que va atendre innocentment una petició, com hauria atès 
qualsevol altra. Cóm és possible que el secretari general del Departament de Justícia es 
reuneixi de manera “extraoficial” amb un sindicat del grup de treball de personal de l’àmbit 
penitenciari, i AL·LEGUI PERMANENTS PROBLEMES D’AGENDA PER TRACTAR TEMES 
COM EL TANCAMENT DEL CENTRE OBERT 1 I EL FUTUR DE LA SEVA PLANTILLA? 
TRACTAVEN D’ESCENIFICAR UNA “IMPORTANTÍSSIMA” REUNIÓ I, PER AQUEST 
MOTIU I DE MANERA DESINTERESSADA, VA CEDIR EL SEU QUADRE DE 
COMANDAMENTS? A QUI ESTAN SEGUINT EL JOC? NO S’ADONEN QUE TOTES LES 
QÜESTIONS QUE AFECTEN CONDICIONS DE TREBALL HAN DE SER DISCUTIDES EN 
EL SI DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT I EN PRESÈNCIA DE TOTS ELS SINDICATS 
REPRESENTATIUS? 

EL COS 

A qui beneficia la creació d’un cos penitenciari? Hem de partir de la premissa que la 
creació d’un cos, qualsevol, s’ha de fer mitjançant una Llei. LES LLEIS NO ES NEGOCIEN, 
NOMÉS ES PREVEU UN TRÀMIT FORMAL D’AUDIÈNCIA. És a dir, l’Administració t’envia 
el text però no tens marge de negociació. Si ja tenim problemes amb les facultats de 
l’Administració quan es tracta de NEGOCIAR, imagineu-vos quan simplement CONSULTIN.  

En temps de crisi l’Administració no abordarà cap tipus de reforma que impliqui ni augment 
de la despesa, ni millora de drets. La situació és la contrària: l’Administració (i la catalana és 
l’exemple més clar: única administració que ha retallat la paga del seu personal 3 anys 
seguits, al marge de la resta de pèrdues en condicions i drets) BUSCA SOTA LES PEDRES 
REFORMES QUE IMPLIQUIN REDUCCIÓ DE LA DESPESA. Per tant, podem suposar que 
la hipotètica creació del cos penitenciari serà benvinguda per l’administració catalana si 
PERMET RETALLAR DESPESES I DRETS.  
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I el contingut? D’entrada, que ningú pensi que pel fet d’introduir un apartat, el que sigui, en 
la regulació del cos, de sobte EXPERIMENTARÀ, COM SI FOS UNA VARETA MÀGICA, 
UNA MILLORA. Tornem al raonament anterior: els punts d’aquesta llei s’introduiran en la 
mesura que L’ADMINISTRACIÓ, NOMÉS L’ADMINISTRACIÓ, TROBI QUE POT 
COMPORTAR UN BENEFICI PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL. I JA SABEM EL QUE 
AIXÒ SIGNIFICA.  

Doncs bé, TENIM CLAR SI ARA (EN PLENA REGRESSIÓ DE DRETS LABORALS I 
ECONÒMICS) ÉS EL MOMENT OPORTÚ PER obrir la porta, i concedir A AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ BARRA LLIURE PER REFORMAR la normativa penitenciaria? 

Un exemple de regulació? S’afirma que es garantirà el reconeixement de la condició 
d’autoritat. El personal d’interior té reconeguda la condició d’agent de l’autoritat? Cal una llei 
que ho prevegi? Transcrivim un extracte d’una sentència del Jutjat i Instrucció núm. 2 de 
Martorell (11 de març de 2013): 

  

 

 

 

 

 

Què passa amb altres cossos que van ser creats per llei, i que estan patint les mateixes 
restriccions de drets, pèrdues retributives, reformes horàries, etc: 

• Bombers (“Els sindicats de CCOO, UGT i CATAC dels Bombers han convocat una 
vaga indefinida a partir del 20 de juny per protestar contra el decret de la Generalitat 
que els obliga a treballar 102 hores més cada any” Diari	  de	  Girona,	  12	  de	  juny	  2014:	  ),  

• Agents rurals (“El Cos d’Agents Rurals s’endinsa en una de les seves majors crisi 
arran la política de desmantellament encetada pels directius del Departament 
d’Agricultura”; CoCo forest, núm.71, 2014) 

• Mossos d’esquadra:  (“Naturalment, aquells qui signaran aquesta perpetuïtat del 
greuge comparatiu i més pèrdua de garanties laborals saben el que estan fent, i 
alguna cosa obtindran a canvi per la gran tasca de connivència amb la DGP i la seva 
piràmide operativa”; Font: Nota Informativa Trisindical, 16 gener 2015) 
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Més qüestions; 

•  Que passaria amb els col·lectius de tractament i d'oficines? Es convertirien en escala 
del cos penitenciari? Obriríem la porta definitivament per a què les oficines dels centres 
funcionin exclusivament amb cossos generals? 

•  Dinamitaríem el marc negociador actual? On quedaria tot el marc regulador actual, amb 
drets i condicions d’aplicació i que provenen dels pactes i acords subscrits des de l’any 
1990? 

• Necessitem un règim disciplinari específic?  

 

CCOO vol parlar de CARRERA PROFESSIONAL, DE FORMACIÓ, DE GARANTIES DEL 
PERSONAL EN L’EXERCICI DE LA SEVA PROFESSIÓ, D’OFERTA PÚBLICA, DE 
CONCURSOS DE TRASLLAT, DE JUBILACIONS ANTICIPADES, DE SALUT LABORAL, DE 
CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR I PERSONAL, DE PERMISOS... Però 
volem fer-ho sense concedir a l’Administració més potestats de les que ja en té, A AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ, NO!!  Quan arribi el moment, en parlarem. Quan el moment, polític i 
social, sigui més favorable, estarem disposats a parlar.  

 

Barcelona, 20 de febrer de 2015 
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