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REUNIÓ AMB EL CONSELLER DE JUSTÍCIA, 
EL SECRETARI GENERAL I EL DIRECTOR GENERAL 

 
 
 

CCOO ens reunim amb el conseller de Justícia, Carles  Mundó, el secretari 
General  Adrià Comella i el director general de Serveis Penitenciaris, Amand 
Calderó, per denunciar el caos organitzatiu i els problemes que afecten el 
personal penitenciari. 
 
CCOO qualifiquem la reunió com francament decebedora. L'Administració ha 
donat un nou exemple de com usar les bones paraules, les maneres suaus i el 
presumpte tarannà positiu i afable que oculta la realitat: el manteniment d’una 
política de desordre creixent, un augment de la inseguretat i un aprofundiment en 
el pla de retallades dels drets dels treballadors/es penitenciaris. 
 
CCOO vam exposar a bastament les diferents problemàtiques que afecten els 
col·lectius que presten servei als centres penitenciaris, posant l'accent en la 
manca contínua i cada vegada més greu de recursos humans. L’ incompliment 
reiterat de la Relació de Llocs de Treball en tots els centres penitenciaris catalans, 
la carència de directrius clares i el desordre en les diferents polítiques 
penitenciàries plantejades pel govern, incideix de manera directa en la seguretat 
dels centres i són uns dels factors que originen l'actual creixement 
desproporcionat i sense control d'incidents violents, cada vegada més greus i 
alarmants, tant en les seves dimensions com en les seves conseqüències.  
 
CCOO denunciem el caos organitzatiu, present a tots els nivells del Departament, 
caracteritzat per l'absència de la més elemental previsió, l'obsessió gairebé 
neuròtica en buscar elements i condicions susceptibles de ser retallats, i la 
persistència en la interpretació més restrictiva possible en qualsevol tema, sense 
importar les conseqüències. 
 
CCOO també denunciem al conseller la cega prossecució per part de 
l'administració de polítiques demostrades pels fets com a caduques i fracassades, 
com és el cas del denominat Pla 2020, les conseqüències del qual s'estan deixant 
sentir de la pitjor manera als centres penitenciaris, amb una incidència directa en 
la distribució correcta i suficient dels serveis, en l’aplicació dels protocols de 
seguretat pertinents originant un augment dels incidents greus. 
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La resposta del conseller, que arriba amb 9 mesos de retard, va seguir el 
decebedor guió marcat pel Govern, revestit de maneres suaus i aparentment 
dialogants que oculten una aplicació fèrria de mesures restrictives de caràcter 
voluntarista en els seus objectius i completament cegues a la realitat actual dels 
centres penitenciaris catalans. Així i a tall d'exemple, se'ns va manifestar que la 
pujada del nivell d'agressions i d'incidents greus produïda durant el present any ni 
era desorbitada, ni era general, ni indicava crisi del sistema o situació d'alarma 
que els impulsés a promoure una aplicació de mesures urgents de resposta.  
 
Durant la reunió es va confirmar la molt desfavorable impressió que CCOO s'ha 
format de l'actuació de l'actual administració i que podem resumir de manera 
sintètica en: 
 
 1. L’administració justifica quasi tot amb la carència de recursos com a excusa 
perenne de les seves decisions polítiques i organitzatives, oblidant les obligacions 
que li corresponen.  
 
2. La voluntat, explícitament manifestada, de modificar un model organitzatiu que 
els sembla que no és suficientment flexible i que volen canviar al seu gust i 
conveniència ocultant el caos de la seva pròpia gestió.  
 
3. L’administració manifesta de manera clara la seva intenció de prendre 
decisions “d'envergadura” sense tenir en compte la realitat dels centres 
penitenciaris i dels seus treballadors. Es mostra més preocupada per qüestions 
d'imatge i màrqueting d’un govern amb voluntat política però sense capacitat real. 
 
Han passat 9 mesos des de la pròrroga del nostre acord, i l’administració no ha 
donat resposta a cap dels plantejaments que vam realitzar per millorar les 
condicions de treball del col·lectiu. Tampoc no ha plantejat res.  
 
Per CCOO aquesta estratègia pot respondre a dos motius: o realment el caos és 
absolut i haurien de dimitir tots els nostres gestors o estan pretenent aparentar 
una negociació per tractar d’imposar un nou model sense tenir en compte als 
interlocutors dels treballadors i treballadores.  
 
 
 
Continuarem informant! 
 
 
Barcelona a 13 de setembre de 2016 


