
 

INFORMACIÓ ÚLTIMA HORA INTERINS ÀMBIT 
PENITENCIARI 

 
Davant la informació que ens ha arribat que hi ha la intenció de 
reduir en un 15% la jornada i horari de tot el personal interí de 
l'Administració, incloent-hi el personal interí de l’àrea de 
rehabilitació (juristes, psicòlegs, pedagogs, educadors, assistents 
socials i bibliotecaris) i de l’àrea d’administració cos general 
(administratius i auxiliars administratius), en contraposició a la idea 
manifestada i acordada que tot el personal que desenvolupava la 
seva tasca als centres penitenciaris, personal afectat per la pròrroga 
de l'Acord 2012-13,  restaria exclòs d’aquesta reducció, hem 
demanat aclariment a la Direcció general de serveis penitenciaris, 
expressant alhora la nostra indignació i el rebuig taxatiu d’aquesta 
mesura que deriva de la interpretació malintencionada de l’abast 
que representa el personal penitenciari.  
És per tot això que davant de la importància de la mesura i les 
seves repercussions aquest tema serà tractat sense cap dilació com 
a primer punt de l’ordre del dia de la reunió del grup de treball de la 
comissió de seguiment prevista per el dia 23.02.12. 
Es inadmissible que l’Administració intenti “colar” interpretacions 
que afecten directament als seus treballadors per la via de la 
traïdoria  en un tema que havia quedat clar per totes les parts, fins i 
tot, així ho havia manifestat el Director general de serveis 
penitenciaris. 
Per tant, no dubteu que seguirem treballant i  pressionant perquè a 
la pròxima reunió es doni marxa enrere a aquesta bajanada, ja que 
la reducció d’un percentatge de jornada i retribucions a una part del 
personal és una agressió flagrant a la prestació del servei públic i 
una pèrdua de drets laborals que ens fa retornar molts anys enrere 
en les nostres reivindicacions. 
 
Us seguirem  informant. 
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