
          
 

L’ADMINISTRACIÓ FA XANTATGE AMB 
MIG ANY DE PRP I CSIF S’AGENOLLA  

 
Aquest matí, en el marc de la reunió de comissió de seguiment que hem 
mantingut, i com a primer punt de l’ordre del dia de la mateixa, únicament 

UGTPRESONS, CCOO i CATAC hem requerit informació sobre l’estat de les 
gestions que el Departament de Justícia estava duent a terme amb el 

d’Economia i que tenien com objecte el manteniment del nostre Programa 
de Rendiment Professional (PRP) fins el 31 de desembre d’aquest 2016, 
data en la què finalitzaria l’actual pròrroga del nostre acord de condicions 

laborals. 
 

Doncs bé, i, malgrat el compromís adquirit tant pel Secretari General del 
Departament com pel Director General de Serveis Penitenciaris, la Comissió 
de Despeses i Retribucions del Departament d'Economia, en sessió d’1 de 

març, va acordar el manteniment del PRP només fins el 30 de juny, de 
manera improrrogable, i sotmès a l’extorsió de pactar abans d’aquesta data 

un nou acord de condicions laborals, que hauria d’entrar en vigor l’1 de 
gener de 2017 i que derogaria tots els pactes i acords anteriors. 

 
Davant d’aquesta provocació, de nou, únicament, CCOO, CATAC, i 
UGTPRESONS hem manifestat clarament i contundent, i així consta a l’acta 

oficial de la reunió, que “no seurem a negociar cap futur acord de 
condicions laborals, mentre no tinguem garantit al 100% el 

cobrament íntegre del PRP fins el 31 de desembre de 2016”.  
 
El problema el té el Departament de Justícia amb el d’Economia, i entre ells 

l’han de resoldre. Iniciar una nova legislatura obrint un focus de conflicte 
amb el personal penitenciari, no només no seria intel·ligent, sinó que podria 

arribar a ser perillós.   
 
Capítol apart mereix el paripé escenificat per CSIF, que han manifestat 

reiteradament que ells SÍ estan disposats a seure a negociar un Nou Acord, 
tot i el xantatge de l’Administració de garantir només mig any de PRP, i han 

repetit per activa i per passiva que, encara que els altres sindicats no 
volguéssim seure amb aquestes condicions, ells estarien disposats a seure 
demà mateix (això també consta a l’acta de la reunió).  

 
Per acabar la seva obra de teatre, cinc minuts després, s’han aixecat i han 

marxat, despreciant punts de debat i discussió tant importants de l’ordre 
del dia com els concursos de comandaments i de trasllats, les oposicions 
dels companys de rehabilitació o la greu manca de personal als centres, 

oblidant-se que les reunions de comissió de seguiment són per vetllar pels 
interessos i condicions laborals del dia a dia de tots els treballadors 

penitenciaris. 
 
Esperem que aquest sindicat reflexioni i no s’agenolli, CATAC, CCOO i 

UGTPRESONS tenim clar que no ho farem. 
 

Barcelona, 16 de març de 2016  


