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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la situ-
ació dels centres penitenciaris i les polítiques de personal amb relació a 
l’obertura de nous centres penitenciaris (tram. 300-00168/10).  

MOCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Pel que fa a la disponibilitat de personal de serveis penitenciaris, con-

dicions de treball, formació i retribucions: 

1.1. Posar en coneixement de la Comissió de Justícia i Drets humans del Parla-
ment de Catalunya, en el termini màxim d’un mes, la relació de llocs de treball 
vacants de serveis penitenciaris, de forma detallada per cada un dels centres 
penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil. 

1.2. Cobrir, dins del present exercici 2014, la totalitat de les vacants ja exis-
tents a la totalitat de centres penitenciaris i centres educatius de justícia juve-
nil, així com les que es puguin crear com a conseqüència de trasllats per cobrir 
les obertures provisionals o definitives dels nous centres penitenciaris. 

1.3. Deixar sense efecte de forma immediata les mesures de reducció del 15 % 
de jornada i salari del personal interí de tractament i rehabilitació del servei 
penitenciari, d’acord amb les indicacions del Consell de Garanties estatutàries, 
de les Directives europees i dels mateixos criteris de limitació temporal que va 
fixar el mateix govern en el moment d’adoptar-les. 

1.4. Garantir l’accés de tot el personal de serveis penitenciaris a la oferta for-
mativa que permeti la promoció professional i la mobilitat, garantint en tot cas 
el dret a la compensació horària.  

1.5. Estendre al personal de serveis penitenciaris els efectes del Decret 
48/2014 de 8 d’abril sobre jornada i horaris que conten les mesures de flexi-
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bilitat horària i conciliació de la vida familiar i laboral,  amb les mínims adapta-
cions que siguin necessàries per raó del servei, i no aplicar-les de forma res-
trictiva.   

2. Pel que fa als interins i borsa de treball d’interins de serveis peniten-

ciaris: 

2.1. Que dins del present exercici 2014 es facin públiques les convocatòries  
dels corresponents processos selectius de personal de tractament i de règim 
interior dels serveis penitenciaris de Catalunya. 

2.2. Que totes les vacants i places de nova creació de serveis penitenciaris que 
no quedin cobertes per personal funcionarial, siguin cobertes de forma imme-
diata en base a la borsa de treball d’interins de serveis penitenciaris. 

2.3. Que es faci públic a la web del Departament de Justícia la regulació de la 
borsa d’interins de serveis de serveis penitenciaris mitjançant la publicació de 
l’acord de 12 de juliol de 2006 i les modificacions posteriors, incorporant en la 
web els aplicatius oportuns perquè els integrants de la borsa puguin accedir, 
mitjançant la consulta en línia i prèvia la identificació que es determini, a les 
dades actualitzades de la llista confeccionada, en compliment de les Recoma-
nacions del Síndic de Greuges. 

3. En relació la prestació de serveis de caràcter professional per interns 

dins i fora dels centres penitenciaris, per mitjà del CIRE i les botigues: 

3.1. Que s’apliqui als interns que prestin serveis de caràcter professional a tra-
vés del CIRE les condicions salarials i les normatives laborals, d’horaris, de se-
guretat i d’higiene corresponents al sector corresponent a l’activitat laboral 
que desenvolupin. 

3.2. Que els preus dels productes que es venen a les botigues gestionades pel 
CIRE siguin iguals a tots els centres penitenciaris de Catalunya i amb un marge 
comercial mínim, inferior en tot cas als que s’apliquen en comerços que com-
peteixen en el mercat.  

4. Pel que fa als mitjans materials dels centres penitenciaris: 

4.1. Renovar i actualitzar la roba de treball i els equips de protecció Individual 
del personal de serveis penitenciaris. 

4.2. Actualitzar els equips d’intervenció i protecció. 

4.3. Procedir a signar i executar el contracte de servei de manteniment multi-
tècnic dels centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil, ja adju-
dicat, no donant lloc a més contractes menors, en el termini màxim de un mes. 



 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 

Model: 302 Moció subsegüent a una interpel·lació 
3 

4.4. Procedeixi a efectuar, en el termini màxim de sis mesos, una auditoria 
tècnica de les condicions de seguretat i conservació de les principals ins-
tal·lacions de subministraments, serveis i comunicacions internes –
radiotransmissors, etc.  del conjunt de centres penitenciaris i centres educatius 
de justícia juvenil, degudament valorat i amb prioritats d’execució. 

5. Pel que fa a la seguretat en els centres penitenciaris: 

5.1. Elaborar, de forma conjunta amb els representants sindicals, un pla 
d’actuació per prevenir i minimitzar els conflictes i les situacions d’inseguretat.  

5.2. A no privatitzar, en cap cas, els serveis de vigilància perimetrals dels cen-
tres penitenciaris de Catalunya. 

5.3.  Valorar, conjuntament amb els representants sindicals,  la conveniència 
de crear un cos específic de funcionaris de règim interior destinat a tasques de 
vigilància externa o perimetral dels centres penitenciaris. 

6. Sobre la recuperació de la paga extra del 2014 pels treballadors de ser-

veis penitenciaris, de justícia i en general de tots els treballadors i treba-

lladores: 

Donar compliment, dins el present exercici pressupostari, a la resolució apro-
vada pel Ple del Parlament el 27 de setembre de 2013, en el sentit de garantir 
la paga extraordinària dels treballadors i treballadores de serveis penitenciaris, 
de justícia i en general de tots els treballadors i treballadores dependents de la 
Generalitat, conforme a allò previst en la disposició addicional vuitena de la llei 
1/2014 de 27 de gener i una vegada ha entrat en vigor la llei 4/2014 de 4 
d’abril del Impost sobre els dipòsits de les entitats de crèdit, i el Decret-Llei 
5/2012 de la Generalitat de Catalunya. 

 

Palau del Parlament, 8 de maig de 2014 

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona 
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA  


