
 
 

 

NOU XANTATGE AL COL·LECTIU PENITENCIARI 
 

 
Tal com el secretari general va avançar a la reunió del passat 28 d’abril, el 
Departament de Justícia ha decidit endegar un procés de liquidació del 
diàleg amb els representants dels treballadors i treballadores 
penitenciàries. 
 
En el marc general d'un atac concertat i concentrat en les vies tradicionals 
de diàleg social, que està dissenyant aquest Govern, l'objectiu,ara, és la 
comissió de seguiment dels acords signats al si del grup de treball de 
l’àmbit penitenciari. L’Administració vol deixar aquesta comissió, instrument 
imprescindible per fer un seguiment del compliment de les nostres 
condicions laborals, completament desproveïda de contingut material i 
formal. I ho ha fet amb l'extermini gairebé total dels punts que els Sindicats 
havien proposat per ser inclosos a l’ordre del dia de la reunió de la 
Comissió convocada per a avui, 18 de març.  
 
Sembla clar que ens trobem davant d'una operació orquestrada amb la 
finalitat específica de liquidar la capacitat dels treballadors i treballadores 
penitenciàries per defensar els seus drets. 
 
Els Sindicats hem comunicat la nostra negativa a assistir a una reunió 
totalment descarregada de contingut, on l’Administració pretén ignorar els 
problemes reals del col·lectiu fent servir argúcies legals i es nega a què es 
pugui fer un seguiment de temes cabdals com són, per exemple, les 
oposicions de l’àmbit de rehabilitació, el concurs general de trasllats, el 
concurs de comandaments de 2008, la dotació de material de seguretat, el 
gaudiment dels permisos, la manca de personal als centres penitenciaris o 
la renovació dels nomenaments del personal interí. 
 
Els Sindicats representatius no acceptarem aquesta burda maniobra d’una 
Administració que torna a carregar contra els treballadors i treballadores 
que donen la cara dia rere dia als centres penitenciaris.  
 
Emplacem l’Administració a reconsiderar aquesta decisió i, si no ho fa,  
serà la responsable de les conseqüències que se’n puguin derivar. 
 
 
Barcelona, 18 de maig de 2016 


