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CCOO NO ASSISTIRÀ ALS ACTES COMMEMORATIUS DE 
LA MERCÈ I DELS 30 ANYS DE COMPETÈNCIES DEL 2014   

 
 
L’Agrupació de Personal Penitenciari rebutgem públicament assistir i prendre part en 
la festivitat de la Mare de Deu de la Mercè i en els actes de celebració del 30è 
aniversari del traspàs de les competències en matèria de serveis penitenciaris.  

 
Com ja vam exposar públicament al Parlament de Catalunya, el Govern de la 
Generalitat i, en aquest cas, el Departament de Justícia, pretenen celebrar la 
degradació progressiva del sistema penitenciari català, un sistema que es manté 
exclusivament gràcies als professionals que hi treballen.  
 
Volem felicitar als companys i companyes que aquest 24 de setembre rebran el 
reconeixement a la seva trajectòria en l’àmbit penitenciari: a tots ells i elles els fem 
saber el nostre respecte i la nostra total admiració. 

 
 

NO TENIM RES A CELEBRAR AMB EL GOVERN, EL DEPARTAMENT DE 
JUSTÍCIA O LA DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS PENITENCIARIS, i els 
convidem a que reconeguin públicament la incompetència per a la gestió de 
l’Administració demostrada fins a aquest moment. Tindrem motius de celebració 
QUAN: 

 

 Suprimeixin la injusta mesura que retalla el 15% de jornada i salari al 
personal interí i el servei quedi restituït al 100%.   

 Convoquin oposicions un cop desaparegudes les limitacions pressupostàries 
estatals. 

 Retornin les pagues extres suprimides i abonin la paga complerta aquest 
2014 TAL I COM VAN COMPROMETRE’S i va anunciar el secretari general 
del Departament de Justícia.  

 Compleixin tots els punts i mandats que integraven  la moció presentada per 
CCOO a traves d´ICV, aprovada unànimement pel ple del Parlament de 
Catalunya. 

 

 Restitueixin la resta de drets laborals i econòmics que han aprofitat per 
retallar: dies, antiguitat, horaris. 
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 Dotin dels mitjans materials que calen als professionals dels serveis 
penitenciaris. 

 
- Impulsin la professionalització i la carrera administrativa dels 

treballadors, i facilitin l’accés a la formació. 
 

- Reconeguin i demostrin la importància que tenen els empleats públics 
en l’àmbit penitenciari.  

      

 Cobreixin  totes les vacants, baixes, excedències i jubilacions. Cal  que 
aturin les amortitzacions de llocs de treball.  

 

 Reincorporin a tots els interins injustament cessats. Nosaltres no els 
oblidem i els continuem necessitant. 

 

 Garanteixin la permanència als seus llocs de treball a tots els afectats/des per 
la incompetent gestió del concurs de comandaments, que lluny d’arreglar-ho, 
han empitjorat amb les seves decisions. 

 
CCOO no permetrem que ensorrin l’esforç d’un col·lectiu, i continuarem lluitant per 
millorar les condicions laborals i retributives dels treballadors i treballadores dels 
serveis penitenciaris de Catalunya 
 
Barcelona, 17 de setembre de 2014 
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