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PERSONAL LABORAL DE CENTRES PENITENCIARIS 
 
La secció sindical de CCOO al departament de Justícia us volem fer arribar la informació següent 
que afecta el personal laboral de centres penitenciaris. 
 
P.R.P. de centres penitenciaris.  
 
El comitè intercentres de personal laboral del Departament, on CCOO disposem de majoria 
gràcies a la vostra confiança i recolzament, ha signat un Acord per poder cobrar aquest 
complement que l’Administració el dóna per extingit en aquest any 2016. La proposta de 
l’Administració és que al 2017 hi haurà una nova reestructuració completament diferent a tots els 
serveis penitenciaris i que ja es negociarà en el seu moment, si cal, amb el representants dels 
treballadors/es. Aquest Acord signat ha passat per la Mesa Negociadora del Conveni el 
15.06.2016 amb la intenció que tot el personal el pugui cobrar en la propera nòmina de juny.  
 
Materials del MFO de tractament de C. Penitenciaris. 
 
Aquest tema estem lluitant-ho des de fa més de 4 any sense cap èxit ni resposta positiva al 
respecte. CCOO creiem i defensem la feina i l’encàrrec que tenen aquests professionals dintre 
dels centres penitenciaris: dedicant-se a la reinserció social del interns. Sempre hem reivindicat 
que aquesta tasca ha d’anar implícita dins uns programes educatius i uns recursos materials 
adients. Aquesta vegada, la resposta és més positiva i ens han assegurat a la mesa de negociació 
corresponent que el mes de juliol hi ha una previsió de entrega de recursos materials per aquest 
professionals. 
 
 
Piscines del C.P. 
 
El departament ens comunica que durant els mesos de juliol i agost es contractarà externament el 
servei de socorrisme amb l’objectiu que les piscines en puguin obrir i fer activitats dirigides amb el 
MFO. 
 
 
Flexibilitat horària 
 
CCOO exposem que, desprès de 6 mesos de negociació, l’Administració no esta per la labor de 
concedir ,ni tan sols negociar la flexibilitat horària pel personal laboral amb calendari. CCOO hem 
insistit molt amb aquest aspecte perquè tothom té dret a gaudir de la conciliació de la vida laboral, 
social i familiar i considerem que es una manera de crear diferències entre treballadors i 
treballadores 
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REUNIÓ ENTRE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I EL 
DIRECTOR GENERAL DE SERVEIS PENITENCIARIS  
 
CCOO proposem al Director General que el personal laboral del seus centres estigui totalment 
incorporat dintre del nou funcionament i les noves directrius; que els/les monitors/es de presons 
estiguin dintre dels programes educatius de tractament donant-li la importància real que tenen per 
la reinserció i intervenció educativa dels interns. 
 
CCOO exposem un escenari de personal laboral minoritari dintre dels centres penitenciaris però 
no per això deixa de ser important i necessari pel funcionament de tot el sistema penitenciari i 
posem a sobre de la taula la Instrucció 2/2015 que parla de la reestructuració de plantilles de tots 
els centres penitenciaris del 2016 al 2020. Amb aquesta instrucció hem comptabilitzat un docents 
d’un 35% de personal laboral en plantilla, amb la qual cosa CCOO molt sensible i preocupat amb 
aquest personal, vol saber el futur i la intenció de les noves directrius del departament al respecte. 
 
La resposta del Director General va ser positiva amb el compromís de revisió d’aquesta instrucció i 
de respectar i dialogar tot el possible amb els/les representants dels treballadors/res. El DG 
considera que aquest personal és important i valora positivament el servei que està donant. 
 
CCOO exposem que el departament té un 90% d’interins de personal laboral i que la majoria 
pertanyen a serveis penitenciaris amb la qual cosa les retallades del Govern ens ha afectat més 
que altres departaments i els/les treballadors/es porten una sobrecarrega de feina que està 
afectant a la seva salut. CCOO demanem el manteniment i estabilitat de les plantilles, per oferta 
pública.  
 
El director general es va posicionar a favor de l’estabilització de plantilles i ens va exposar que pel 
2017 hauria la possibilitat de plantejar una oferta publica per personal laboral però que és aviat per 
donar més dades al respecte. 
 
CCOO li traslladem la nostra preocupació per l’externalització dels serveis i el perill que hi ha per 
aquesta causa per determinats col·lectius. Per això demanem Informació sobre el nou disseny de 
manteniment als centres Penitenciaris. 
 
La resposta és que la intenció política que el departament aplicarà és la de l’empresa externa en 
els edificis nous que tenen dret de superfície, i en la resta haurà una reestructuració dels serveis 
de manteniment sempre respectant les plantilles que actualment tenim al departament, però mai 
creant noves places d’aquests col·lectius. 
 
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT!!! 
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