
                                                            

 
 

L’ADMINISTRACIÓ ENS AGREDEIX 
 

ELS TREBALLADORS PENITENCIARIS 
SEREM REGLAMENTARIS 

 
 
Sumada a la indefinició, immobilisme, ambigüetat i clara intenció de retallar, 
l’Administració ara ha iniciat una auntèntica cacera del treballador penitenciari, 
amb un degoteig constant i diari d’obertures d’expedients disciplinaris amb la 
intenció clara de minar la moral dels treballadors i treballadores en aquests 
moments en que iniciem una guerra oberta. 
 
Abans de res, dir-vos que si fins ara els serveis jurídics dels sindicats sempre 
han estat al vostre costat, més que mai i fins allà on calgui, tindreu les 
espatlles cobertes. 
 
Cada pas que fa l’Administració és una empenta més que ens dóna als 
treballadors per reivindicar el que ens pertoca, i el seu següent pas és la 
intenció de robar-nos el que és nostre. 
 
I ara, en un autèntic “regodeo” de cinisme, no té cap vergonya en demanar-
nos que en els temps actuals cal més implicació i sobreesforç en les nostres 
tasques, mentre que paga o pretén pagar aquesta implicació que demana amb 
diversos tipus de “premi”, i així, cessa treballadors, ens ha baixat i ens vol 
tornar a reduïr el sou, vulnera o desvirtua diàriament els nostres drets i es 
dedica ara a la nova moda d’incoar expedients als treballadors a “diestro y 
siniestro”, mentre les irregularitats que cometen els equips directius dels 
centres no les inspecciona ningú. 
 
Davant aquesta actitud persecutòria de l’Administració, cal que us recordem 
que les tasques que us corresponen com a integrants dels diferents col.lectius 
penitenciaris són ÚNICA I EXCLUSIVAMENT les recollides a la Llei Orgànica i 
als reglaments que la desenvolupen, i aquestes requereixen EL TEMPS QUE 
FACI FALTA per realitzar-les amb una òptima qualitat. Us volem recordar 
també que cal tenir clar que no podem ser obligats a dur a terme tasques que 
no ens corresponen.  
 
 



                                                            

 
 
 
 
En canvi, el que sí ens correspon, per tal de ser garants del compliment de la 
legalitat i de la prestació d’uns serveis públics de qualitat, és dedicar TOT EL 
TEMPS QUE SIGUI NECESSARI en el desenvolupament correcte de 
cadascuna de les nostres tasques. 
 
Així, cal evitar que una actuació rutinària o precipitada pugui comportar 
problemes de fiabilitat o seguretat, i per tant cal recordar la necessitat de ser 
molt curosos i utilitzar TOT EL TEMPS QUE SIGUI ADEQUAT en accions 
com, per exemple, els recomptes, els tràmits de sortides a diligències i d’altres 
excarceracions d’interns, els escorcolls, el desenvolupament de les 
comunicacions, els controls de moviments interiors d’interns, els controls 
d’accessos de personal i vehicles, control de l’expedient de l’intern, informes de 
primer permís, etc...  
 
D’aquesta manera demostrarem a l’Administració que davant la seva actitud 
d’agressió, els treballadors penitenciaris, si bé no farem allò que no ens 
pertoca, sí ens implicarem en totes les tasques que ens corresponen, incloses 
les tradicionalment considerades com a rutinàries, dedican-t’hi TOT EL TEMPS 
QUE REQUEREIXIN per molt llarg que sigui. 
 
Naturalment tot aquest temps que esmerçarem en el desenvolupament 
impecable de les nostres tasques, ho farem estrictament dins de les nostres 
jornades ordinàries de treball. 
 
 
 
PRESONS EN LLUITA 
 
 
 
 
Barcelona, 17 de novembre de 2011 
 
 
 
 
 


