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ACTUALITAT DE LES NEGOCIACIONS: 12 de maig 2014 

 
Ja passen mes de cinc mesos des del 20 de novembre, dia en que el secretari general del 
Departament  de Justícia, el Sr. Colet, va anunciar la valoració de la supressió del PRP. Així 
va donar l’Administració el tret de sortida al seu rocambolesc pla negociador, tractant 
d’imposar unilateralment, i de forma injustificada, un conjunt de mesures organitzatives 
(sense cap lògica i aplicació possible en l’àmbit penitenciari) que modificaven condicions 
laborals de tots els col·lectius. 
 
CCOO ens hem oposat en tot moment amb fermesa, tal i com hem anat informant, a totes les 
mesures d’empitjorament plantejades en les diverses reunions. 
 
El passat 12 de març, l’Administració va presentar la primera proposta on constava una 
possibilitat de continuïtat de PRP de 345 euros trimestrals, vinculada a un conjunt de 
gravàmens i empitjoraments de condicions.  
 
CCOO vam donar, amb els altres 2 sindicats representatius, un impuls a la negociació, 
expressant de forma clara i fefaent el comú i total desacord al conjunt de mesures 
plantejades a canvi del PRP. D’aquesta manera, junts,  vam decidir plantejar una pròrroga  
d’acord que pogués satisfer els interessos i drets del personal penitenciari. L’administració en 
veure això i analitzar la proposta sindical conjunta, es va comprometre a convocar una reunió 
per presentar un nou document. 
 
Doncs bé, d’aquesta reunió encara no sabem res, i ja n’hi ha prou!! En base això, CCOO  
vam presentar conjuntament amb els altres 2 sindicats representatius,un escrit per a què el 
propi conseller de Justícia desencallés el possibles conflictes que sorgissin amb Funció 
Pública i el Departament d’Economia,  per tal d’ assumir  les nostres reivindicacions. 
 
CCOO no renunciaren a lluitar pels  drets econòmics i socials  dels  treballadors 
penitenciaris, allà  on calgui i durant el temps que sigui necessari.   Ja sigui al carrer, als 
Centres de treball, a l’Administració, al  Parlament, parlant amb els diferents grups o, si fos 
necessari, als jutjats. CCOO arribarà fins on calgui. 
 
CCOO volem deixar clar que defensarem el PRP, però no acceptarem  cap xantatge. Tenim 
clar que, com a sindicat de classe, defensem i defensarem  a tots els col·lectius, tal i com 
hem fet sempre. Si finalment, cosa que encara desconeixem, el PRP no s’acabés cobrant al 
mes de maig, CCOO continua fent gestions (la moció que va presentar ICV, amb la 
col·laboració de la nostra Agrupació, n’és un exemple) per recuperar-lo, amb efectes 
retroactius, des de l’1 de gener de 2014 en tot cas. 
 
CCOO NO ESPECULARÀ AMB RUMORS O SUPOSICIONS  I MAI  ELS FARÀ SERVIR 
AMB  FINS ELECTORALISTES. LLUITAREM FINS ON CALGUI. 
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