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COMPAREIXENÇA I EXIGÈNCIES DE CCOO AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA: 

 
Demanem respecte i reconeixement per el col·lectiu penitenciari. No ensorrin 

les presons!! 

 
El passat dia 20 de març, l’Agrupació de personal penitenciari de CCOO va 
comparèixer davant la Comissió de Justícia i Drets Humans al Parlament de 
Catalunya.   
 
Com no podia ser d’altra manera vam exposar públicament la situació d’ensorrament 
que presenta el sistema penitenciari català. Vam deixar clar que l’únic que manté les 
presons catalanes són el conjunt de treballadors i treballadores de l’àmbit penitenciari 
(administratius, interior i tractament) exposant així públicament la irresponsable i 
nefasta gestió del Govern, del Departament de Justícia i de la nostra  vergonyosa 
Direcció General. 
 
No permetrem que segueixin les pèssimes condicions laborals i retributives dels 
treballadors i treballadores penitenciaries. Ni que “quatre llestos” ensorrin l’esforç 
d’un col·lectiu que porta més de  30 anys mostrant una professionalitat i uns valors 
fora de qualsevol dubte. 
 
Informant als representants parlamentaris dels diferents partits polítics, i a tothom:  
 

• Que els nostres gestors estan enfonsant el sistema penitenciari 
 

• Que cal que es cobreixin les baixes, excedències i jubilacions, i  que aturin les 
amortitzacions de llocs de treball JA.  Els 500 companys cessats són 
imprescindibles i han de tornar. 

 
• Que no permetrem que segueixin les pèssimes condicions laborals i 

retributives dels treballadors i treballadores penitenciàries. Prou retallades 
econòmiques, materials i de drets laborals. Reclamem radiotransmisors, 
uniformes, equips informàtics i que es doti als Departaments Especials amb el 
material imprescindible pel bon funcionament. 

 
CCOO exigim la cobertura de totes les places dotades pressupostàriament i 
que es contemplin i garanteixin les ràtios per al correcte funcionament dels 
centres penitenciaris. 
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Denunciem que hi ha un 70% d’interins en l’àrea de Rehabilitació que s’han vist 
afectats per la mesura de reducció d’un 15% de salari i jornada, que mai s’hauria 
d'haver  aplicat a cap col·lectiu penitenciari, finalista en tots els seus àmbits. Alguns 
centres arriben  al 100% de la plantilla.  
 
No poden seguir ignorant el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que 
demana que finalitzi la mesura, ni les directives europees que no permeten cap 
discriminació en funció del vincle que uneix al treballador amb l’administració. A quins 
interns han de deixar d’atendre? O què volen que deixin de fer? El nostre 
incompetent departament no és capaç de respondre. 
 
CCOO sol·licitem formalment la fi de la reducció de jornada i salari, per ineficaç 
i injusta, i que es convoquin oposicions el més aviat possible. 
 
Exigim que  s’impulsi la professionalització i la carrera administrativa dels 
treballadors (recordem també als auxiliars tècnics, pendents de la convocatòria de la 
promoció especial). No poden continuar denegant la formació i han de reconèixer la 
que es fa online. El Departament de Justícia incompleix el dret a les 40 hores 
anuals de Formació que disposa qualsevol treballador de la Generalitat 
 
Exigim que acabi la vergonyosa reinterpretació la normativa que regula les llicències i 
permisos. Exigim que s’avanci i aprofundeixi en l’adopció de mesures que 
permetin la conciliació de la vida laboral i familiar, i que no facin marxa enrere 
en les que ja funcionen. Continuarem portant als tribunals els incompliments de 
l'Administració. 
 
CCOO instem públicament al govern a que garanteixi les pagues 
extraordinàries del 2014 i a que fixin els mecanismes per garantir la 
recuperació del poder adquisitiu.  
 
Denunciem, en relació amb la planificació i construcció dels nous centres 
penitenciaris, que  s'han destinat quantitats immenses de diners a empreses 
privades, a costa de retallar la inversió en recursos humans i materials. Recordem el 
malbaratament de milions d’euros de Puig de les Basses, Mas Enric i Zona Franca. 
 
CCOO denunciem que totes de manques i deficiències organitzatives respecte 
el centre de Puig de les Basses són imputables exclusivament a 
l'Administració: carències en el lliurament de les obres, retards de més de 2 anys 
en la obertura de Puig de les Basses (no sabem què passarà amb el de Mas Enric), 
l'absència de pla de mobilitat per als treballadors afectats, el nomenament del 
director qüestionat per un nombre important de la plantilla del nou centre,  
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l’incompliment de la dotació de personal que havia determinat la pròpia 
Administració, i dels concursos que van realitzar, UNA VERGONYA!.  
 
A finals de 2013 van publicar el Pla Director d'Equipaments Penitenciaris 2013-2020. 
Incorpora una previsió de tancament d'uns centres (el més emblemàtic, la Model) i 
d'obertura d'uns altres, però amb els antecedents immediats, les restriccions 
pressupostàries actuals i la situació d'incertesa política futura, ens temem que el 
personal penitenciari es vegi abocat a una mobilitat forçosa de conseqüències 
imprevisibles. No confiem en cap dels nostres gestor, ens han demostrat que només 
saben manipular i retallar. 
 
CCOO volem que ens responguin: Qui ha estat el responsable del 
malbaratament de tants recursos públics? Perquè ningú se n'ha fet 
responsable i ha pagat el preu corresponent? 
  
Estem farts d’un Departament que trasllada les seves irresponsabilitats als seus 
propis treballadors, tractant-los de privilegiats quan són els únics que realment estan 
complint amb les seves obligacions. Un altre exemple d’irresponsabilitat és la 
vergonyosa gestió del concurs de comandaments de règim interior, que aboca a la 
incertesa professional, amb greus conseqüències a nivell personal, a més de 200 
professionals que han actuat en tot moment de bona fe.  
 
Els treballadors i treballadores penitenciaris creiem en el nostre sistema i per això 
treballem responsablement per tirar endavant la nostra feina. Però, per poder 
treballar respectant els preceptes constitucionals és necessària la dotació adequada 
de personal, de mitjans materials i econòmics. Cal que l’Administració ens mostri el 
respecte que ens mereixem i així poder treballar amb dignitat. 
 
Fa 30 anys que el Govern català va assumir la competència de la gestió de les 
Institucions Penitenciaries. Demostrin que l´interès no ha desaparegut, o actuïn en 
conseqüència. CCOO i els treballadors els recordarem que no els permetrem que 
ensorrin el nostre esforç.  
 
CCOO sol·licitem, per tant, a la institució parlamentària, seu de la sobirania 
popular, que ajudi a revertir l'atzucac en què ens han situat aquestes polítiques 
equivocades. Les reivindicacions de l'Agrupació de Personal Penitenciari de 
CCOO només busquen configurar uns serveis penitenciaris eficients, integrats 
en la societat, amb pressupostos raonables que garanteixin la seguretat i la 
finalitat per la qual treballem, la rehabilitació i la reinserció.  


