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Els Centres Penitenciaris de Catalunya pateixen, des de fa molt temps, una pèrdua sistemàtica de llocs de treball que 
s’amortitzen i desapareixen: jubilacions, trasllats, vacants... Aquestes retallades afecten a la seguretat i incrementen les 
càrregues de treball de forma inacceptable.  
 
La retallada de sou i les restriccions de personal fan encara més difícil la nostra feina. A això li hem d’afegir el descontent 
generat per una gestió nefasta amb un Pla d’Equipaments que finalment no s’ha pogut portar a terme per inviable, 
l’externalització de certs serveis d’execució penal, l’elaboració d’informes milionaris sobre assumptes sense justificar, la 
creació de llocs de treball ideats per encabir familiars i amics i les pujades de sou d’alguns, quan d’altres han perdut la seva 
feina.  
 
Tot plegat ens fa dir: “Ja n’hi ha prou”.  
 
Nosaltres som plenament conscients dels temps que vivim i de la crisi econòmica. Aquest és precisament el problema: 
Què ells no en són de conscients, ni ho seran mai perquè son uns irresponsables. I és per això que CCOO demana 
responsabilitats als culpables de què els pressupostos s’hagin dilapidat sense control any rere any, de manera que el 
dèficit de la Generalitat és ja de milers de milions d’euros i només són capaços de fer-nos ajustar el cinturó als 
treballadors i treballadores. 
 
Estem indignats perquè l’Administració malbarata el tresor públic de moltes maneres, i una d’elles és la que ens reuneix 
avui aquí: El Centre Penitenciari de Puig de les Basses havia de substituir als de Girona i Figueres, però sorprenentment 
ens trobem amb una realitat diferent. L’obra es va lliurar fa mesos, el lloguer i el manteniment del nou centre es paga mes 
a mes puntualment, però en comptes d’obrir-lo roman tancat, deixant molts treballadors a l’atur, i els altres dos, que ja no 
es troben en condicions, continuen massificats. 
 
Qui, dins les ments privilegiades de la Generalitat, va crear el sistema de les presons en règim de lloguer? 
Qui, s’inventa, informa i implementa – cobrant-ho, és clar – diferents programes de tractament d’eficàcia merament 
burocràtica? N’estem farts de buròcrates que pensen que la realitat és una estadística que poden maquillar quan 
s’acosten les eleccions.  
 
CCOO volem que responguin, primer davant la ciutadania i, si escau davant la Justícia, de la responsabilitat que puguin 
tenir en aquesta disbauxa. 
 
Puig de les Basses s’ha d’obrir ja! No podem permetre que es continuïn malbaratant els diners dels ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya. 
 
Els aspirants de la JU026 i els interins cessats han de tornar a la feina ja! Els professionals, tant de tractament com de 
seguretat, de tots els centres, han de poder treballar conjuntament per a la rehabilitació i la reeducació dels interns, amb 
mitjans coherents i pràctics i no seguint programes inventats per algun “tiretes” avorrit amb l’únic fi d’emplenar 
estadístiques inútils. 
 
En definitiva no deixarem que se surtin amb la seva. Si l’Administració n’és responsable que ho pagui. 
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