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REUNIÓ “INFORMATIVA” DE TRANSPORTS: NOU 
ATAC ALS TREBALLADORS PENITENCIARIS 
 
 
 
Assisteixen per part de l´Administració el subdirector general de Recursos Humans i 
Econòmics,  Alfons Rosell, la subdirectora general de Recursos Humans i Relacions 
Laborals, Mº Jose Martí i personal tècnic. Per les organitzacions sindicals assistim CCOO, 
UGT I CSIF 
 

 
El subdirector general inicià la reunió explicant que l’administració va sol·licitar un estudi a les 
companyies concessionàries sobre l’ús dels mitjans de transport (any 2015 i primers mesos 
de 2016). Fruit d’aquest estudi i de les xifres obtingudes, tenint en compte que el contracte 
finalitzava el 30 de juny, han realitzat un conjunt de contractes menors per mantenir part del 
servei, eliminant el transport en diverses franges horàries, de matí, tarda i nit (de dilluns a 
divendres i la practica totalitat als caps de setmana). La modificació afectaria als CP Mas 
Enric, CP Brians1 i 2, CP Quatre Camins i Joves i CP Puig de les Basses. 
 
L’Administració esmenta que en la pràctica totalitat de centres els propis presten actualment 
diversos serveis de reforç al transport  i que ho continuaran fent.  
 
Per CCOO es tracta d’una imposició unilateral que no compartim, que manifesta el caos 
organitzatiu amb què “treballa” la nostra administració, generant un nou perjudici als 
treballadors penitenciaris i una nova demostració de desconsideració.  
 
 
CCOO destaquem i manifestem que: 

 
1- En primer lloc, tenim un Pacte de 16 de juny de 2008 (Pacte tancament de Centres) 

plenament vigent, que han de respectar, en el que es concreta específicament el 
següent: 
 
3er- En cas que el trasllat forçós impliqui canvi de localitat, l’administració facilitarà un mitjà 
de transport col·lectiu entre la localitat del Centre objecte de trasllat i la localitat al que 
aquest és traslladat. Aquest mitjà de transport abastarà les franges horàries d’entrada i 
sortida del personal que presti serveis al Centre. 
 
 

2- CCOO denúncia la mala fe amb que ha actuat l’administració, imposant 
unilateralment modificacions substancials en el servei de transport dels centres i 
comunicant aquesta modificació als treballadors amb 2 dies d’antelació a l’aplicació 
de les modificacions. Informar als treballadors d’un canvi que els afecta i perjudica un 
28 de juny per aplicar-ho el dia 1 de juliol és un menyspreu i una falta de respecte 
més (l’administració afirma que portava 2  mesos treballant el projecte amb els 
gerents dels centres. Els gerents no han dit res a la plantilla, ni als seus 
representants) 
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3- L’administració presenta xifres molt més que discutibles, facilitades per les 
companyies de transport, però no les podem contrastar i les interpreten al seu favor. 
CCOO reiterem que no han tingut en consideració el nombre total d’usuaris per servei 
i torn. El Pacte no condicionava el manteniment del servei al nombre d’usuaris del 
servei.  
 

4- L’administració diu que aquests contractes menors tenen una vigència inicial de fins a 
6 mesos. Tenen interès en tractar en el Grup de treball la negociació futura del tema. 
Per CCOO és del tot incongruent que imposin uns canvis sense tractar, ni negociar 
res i que anunciïn la vinculació del “tema transports” al Grup de Treball on és tractarà 
la hipotètica negociació d’un futur Acord Penitenciari. Com han fet amb el PRP i tot un 
conjunt de retallades, tot indica la seva intenció d’utilitzar el tema del transport com 
una eina més de pressió de cara a les futures negociacions.  
 

 
5- L’administració esmenta que els propis d’alguns centres presten actualment diversos 

serveis de transport de personal i que es mantindran. Per CCOO es tracta d’una 
solució clarament insuficient. 
 

 
 
CCOO sol·licita formalment: 
 
 
1.-Al Subdirector General de RRHH i Econòmics (així consta en acta) i al Director 
General (per escrit registrat) que prengui les mesures que corresponguin per complir el 
Pacte en la seva integritat, i mantenir el transport en els termes actuals, amb el conjunt 
d’horaris, torns i parades, retirant la mesura que suprimeix determinats serveis de transport 
als centres. 
 
2.-Al Secretari de Justícia, que garanteixi amb contractes menors o com calgui la 
prestació del servei de transport en els mateixos termes, i que es depurin 
responsabilitats a nivell de l´administració, per haver generat aquesta situació que 
perjudica de manera substancial als treballadors dels centres afectats. 
 
3.- Elevació d’escrit al síndic de greuges i vulneració de drets fonamentals de 
negociació en cas que es porti a terme. 
 
 
 
   
 
US CONTINUAREM INFORMANT 
 
 

Barcelona, 30 de juny de 2016 


