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“PER UNA JUBILACIÓ 
ANTICIPADA” 

En  relació  amb  la  reunió  del  Comitè  de  seguretat  i  salut  dels  centres 

penitenciaris us comenten temes tractats el passat 15 de març: 

Hem  demanat  a l´administració  dades sobre les adaptacions dels  llocs de 

treball  per  centre  i  també  volem  conèixer-les   per  àmbit     (  interior, 

administració i   tractament)   creiem que son dades interessants  i  que ens 

poden ajudar a millorar les condicions de treball, 

Adaptacions a 15 de març: 

Quatre Camins          14 Ponent                        7 Joves                        11

Brians 1                    25 Lledoners                    7 Mas d´Enric              17 

Brians 2                    22 Obert Tarragona          2 Obert 2 BCN               7 

Dones                         6 Puig de les Basses     10 Obert Lleida                2

També hem  demanat el número  de baixes laborals que hi ha actualment al 

centres penitenciaris amb la diferenciació per edat   i servei, creiem que pot 

ser una dada significativa per reclamar la jubilació anticipada. 

Recordem que s´esta a la espera de publicació de un Real Decreto on s´aprova 

aquesta jubilació anticipada per policies municipals.
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L´administració s´ha compromès a enviar-les  tant aviat com sigui possible, 

creiem que es un bon moment per aconseguir  una reivindicació històrica dels 

empleats públics de serves penitenciaris  com es la voluntarietat d´aquesta 

jubilació anticipada. 

En relació amb  el centre penitenciari  Mas d´Enric hem demanat la millora de 

les condicions de treball com son: 

• La dotació de serveis sanitaris a les dues cabines de control, ( A1-A2)  es 

inadmissible que un servei amb una dotació  i servei de  24 hores  no es 

disposi de un lavabo.

• L´obertura  de  una  finestra  a  la  sala  de  descans-Office  dels 

funcionaris/àries   per un tema bàsic  de higiene i salut  (ventilació de 

l´espai ).

• Les oficines de tractament dels mòduls que es protegeixin els cables i es 

disminueixi el soroll provocat per la ventilació i AA. 

• I la  rotació dels  funcionaris/àries assignats a una mateixa cabina de 

mòdul,  quan  fan  tot  el  cicle  de  servei  a  dita   cabina  podran  prèvia 

sol·licitud per  instancia  a  la  oficina de personal  canviar  a  altres  llocs 

durant el seu cicle de treball, estem a l´espera de les instruccions per 

part de la direcció del centre. 

Barcelona,  a 15 de març de 2018


