
                      

 

 

RETALLAR UN 15 % DE JORNADA AL 
PERSONAL DE REHABILITACIÓ DE L’ÀMBIT 
D’EXECUCIÓ PENAL EQUIVAL A AUGMENTAR 

UN 15 % MÉS DE REINCIDÈNCIA 

La Generalitat recupera un model d’execució penal basat en 
la custòdia i en detriment de la reinserció social  

 

Portem molt temps suportant el tracte despectiu dels responsables 
polítics. El “presumpte” Govern dels millors va decidir fa temps carregar 
el cost de la crisi als sectors més vulnerables. Retallades salarials, 
congelació de pensions i salaris constitueixen la fòrmula màgica d’aquest 
govern per lluitar contra la crisi. 

 

És inadmissible que s’utilitzi l’argument de la crisi per debilitar el sector 
públic i carregar sobre les espatlles dels treballadors el cost de la 
ineptitud i la irresponsabilitat dels polítics.  

 

Ara, i a banda d’un seguit de retallades que seran d’aplicació a 230.000 
treballadors i treballadores del sector públic, el Govern ha decidit reduir 
la jornada a gairebe 1.000 treballadors interins de l’àmbit d’execució 
penal, incomplint el compromís de mantenir el 100 % de sou i jornada a 
tots els serveis finalistes i essencials, permetent de manera directa un 
segur augment d’un 15 % més de reincidència en nous delictes i 
recuperant un model d’execució penal en el que primarà només la 
custòdia i la vigilància en detriment de la reinserció i la rehabilitació, fet 
que suposarà un inevitable i definitiu deteriorament del sistema 
d’execució penal català. 



 

 

Els treballadors de l’àmbit d’execució penal fan una tasca finalista que 
es fonamenta en una intervenció personal, directa i estable per incidir en 
el comportament de l’usuari i del seu entorn familiar. Aquest servei, a 
més, és essencial per a la reinserció social dels menors i de les 
persones adultes privades de llibertat i la seva incorporació de nou a la 
societat amb un màxim de garanties, reduint la reincidència delictiva. 
 

 

El treball d’aquests professionals de tractament a més influeix 
directament sobre la seguretat dels centres penitenciaris i de justícia 
juvenil, ja que amb les activitats educatives, formatives, ocupacionals, 
programes de tractament i l’atenció individualitzada adreçada a ells i als 
seus familiars, es redueixen moltes situacions de risc que es pateixen a 
l’interior dels centres. El treball psicoeducatiu finalista és cada vegada 
més intens i de major qualitat amb l’aplicació de noves eines 
diagnòstiques, criteris avaluatius i una major quantitat d’hores 
d’intervenció. 

 

El personal  que efectua aquestes tasques mereix respecte i ho exigirem 
de la manera que creiem més oportuna, i per això volem deixar clar a 
l’Administració que la concentració d’avui només és una primera acció. 
Els Sindicats convocants ens reservem la realització de noves accions, 
amb la contundència adequada, per garantir la rectificació del què 
entenem com una gran errada del Govern. Us emplacem, doncs, a tots a 
participar massivament a totes aquestes accions 

 

 

AMB LES PRESONS I ELS CENTRES DE 
JUSTÍCIA JUVENIL NO ES JUGA 

 
Barcelona, 27 de febrer de 2012 


