
                                              Agrupació Personal 
Penitenciari                                          

I N F O R M A                                                   

NO ALS SERVEIS EXTRAORDINARIS 

 

L’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO vol expressar el seu posicionament 

contrari a la realització de serveis extraordinaris com a eina de gestió ordinària de 

les necessitats de personal.  Els serveis extraordinaris només poden obeir a motius 

extraordinaris o causes de força major, i amb autorització del secretari general del 

Departament.  En l’àmbit dels serveis penitenciaris s’està pervertint aquesta exigència i 

queden com a eina de gestió del personal en mans de les direccions dels centres. 
 

 

Companys i companyes no us deixeu enganyar: fer hores extra de manera continuada 

significa una precarització de condicions de treball i una excusa per treure endavant 

serveis deficitaris en personal. No podem acceptar que la necessitat estructural de 

personal sigui atesa de manera puntual, incrementant la càrrega de treball del personal 

que està dins el sistema, mentre fora d’ell hi ha un contingent d’homes i dones sense 

feina, i esperant un retorn que es produeix amb comptagotes.   

 

La Direcció General de Serveis Penitenciaris manté, en aquest cas, una posició 

esquizofrènica, però interessada: d’una banda, s’amortitzen llocs o, simplement, es 

deixen sense cobrir, fent una reducció encoberta de plantilles, i d’una altra, ofereix o 

permet que els centres penitenciaris vagin carregant serveis extraordinaris al personal 

per atendre els forats que ells mateixos han generat.   

 

 

- La realització d’hores extres (serveis extraordinaris) desincentiva el nomenament 

de personal a les Administracions Públiques. En els últims anys la Generalitat ha 

aprimat l’Administració en més de 6.000 llocs de treball, d’aquests, més de 4.000 eren 

interins. Per això, CCOO estem a favor de que les necessitats de personal, que 

existeixen malgrat el discurs oficial de l’Administració, siguin ateses per personal interí. 

 

-  CCOO afirma que les hores extres son una trampa,  perquè suposen : 

 Reduccions de la plantilla ordinària  

 Augment de la precarietat 

 Empitjorament de las condiciones de treball 

 Allunyament de la conciliació de la vida laboral i familiar. 

 Una rebaixa de la xifra d’atur,  per la no contractació de nou personal 

 Insolidaritat amb els companys i companyes que, en el cas dels serveis 

penitenciaris, fa prop de tres anys es van veure forçats a sortir del sistema.  

 

Barcelona, 7 de març de 2014 

 

 


