
Senyors diputats i senyores diputades, 

 

 

Com bé saben, des del mes de novembre de 2011 hem estat negociant amb els actuals 

representants de l’Administració que, lluny  de veure als seus treballadors com un 

capital actiu, tant per la seva dedicació, com pel seu coneixement, els han volgut reduir 

a un miserable còmput numèric susceptible de ser retallat. Aquest personal ha estat fins 

ara capaç de fer funcionar els serveis penitenciaris del país amb unes condicions 

indignes (per la massificació, estat de conservació i estructura d’alguns centres) i alhora 

amb una gran manca de recursos tècnics i humans.  

Indubtablement sense un alt grau d’implicació per part del personal, no seria 

possible que el sistema funcionés.   
 

 

Som conscients del retrocés que patirà el model penitenciari català, amb la reducció del 

15% de jornada i salari de més del 70% de la plantilla de tractament, tindrà un altíssim 

cost per la societat. Estem parlant de més de 520.000 hores de tractament que es 

deixaran de realitzar anualment. La conseqüència serà que els interns no rebran  el 

tractament adient per a no tornar a reincidir, un augment de la inseguretat ciutadana, 

conflictivitat a l’interior de les presons, i un llarg etc.  

 

Resolucions com la del dia 14 de març d’enguany a l’esmena del Projecte de Llei de 

Mesures Fiscals i Financeres, fan que la il·lusió i la implicació dels agents penitenciaris 

passi per un dels pitjors moments. 

 

Des de CCOO els hi volem agrair el temps que han dedicat a escoltar-nos, conèixer les 

nostres tasques i l’esforç que han fet per defensar el personal penitenciari i especialment 

el col·lectiu de l’àmbit de tractament dels centres penitenciaris de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

També volem agrair-los el suport que hem sentit en tot moment pels representants del 

seu grup. 

 

Restant a la seva disposició, cordialment. 

 

 
Albert Anton Rius 
Coordinador Agrupació del 

Personal Penitenciari de CCOO 

  

 

 


