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COMISSIÓ DE SEGUIMENT I INICI NEGOCIACIÓ NOU ACORD 
 20 de novembre 2013 

 
Van a per tot!!!! Ens volen prendre el PRP 

 
Assisteixen a la reunió el secretari general del Departament de Justícia, Enric Colet i 
el director general de Serveis  Penitenciaris, Pere S.  Per la part social CCOO UGT i 
CATAC. 
 
Inicialment el secretari general del Departament de Justícia ens demana que 
informem de les nostres propostes. Obre el torn CCOO i els esmentem amb tot luxe 
de detalls el que creiem que ha de ser el nou acord pel conjunt del personal 
penitenciari (tal i com es desenvolupa a la nostra proposta d’acord), fent constar el 
conjunt de millores que considerem imprescindibles. CATAC i UGT s’adhereixen a 
mes del 90 % de les nostres propostes (document). 
 
Un cop exposades les propostes dels sindicats, és el torn de l’Administració. Com a 
premissa, el secretari general del Departament de Justícia afirma que la “posició del 
Departament és negociar unes quantes coses i prorrogar la majoria”. Ens lliuren un 
document, Bases de negociació funcionaris penitenciaris Generalitat de Catalunya, 
que recull una sèrie de punts que expressen la visió sobre la gestió dels Recursos 
Humans dels serveis penitenciaris per part de la Generalitat. El document suposa, al 
nostre parer, un punt de vista totalment erroni: la pràctica totalitat del document es 
refereix a comparatives de retribucions i jornada amb d’altres col·lectius, sense fer 
referència a d’altres factors propis del treball penitenciari:  on es reflecteix la penositat 
i la perillositat del treball penitenciari?.  
 
Tot i que a la seva “proposta” reconeixen que la feina dels funcionaris és molt 
satisfactòria, posteriorment ens entreguen un document del tot impresentable, 
vergonyós i insultant, ple de dades pervertides i manipulades on amaguen un conjunt 
de greuges a la totalitat dels treballadors: aquest és el seu punt de partida per a la 
negociació del nou acord. 
 
Malgrat que en l’explicació inicial, el secretari general diu que “valoren el 
manteniment del PRP”, de seguida rectifica i diu que el que estan valorant és la seva 
supressió. La pèrdua del PRP representa un 5% més de baixada de sou, a banda de 
la retallada de la paga. 
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Juguen a ser independentistes, però això si, quan els interessa apliquen les normes i 
regles que estableix l’Estat espanyol, comparen el nostre sou amb els dels 
funcionaris de presons de l’Estat espanyol. No comparen la feina que fem, ni el 
model penitenciari català, amb el que s’omplen la boca per Europa i la resta del món, 
dient que ho fem millor que la resta i que funciona bé, i és veritat, però això té un 
preu, no podem ésser un país capdavanter amb sous tercermundistes, o és que 
volen presons com a El Salvador, Colòmbia, etc? 
 
Senyor secretari general, s’ha oblidat de comparar el seu sou amb els seus 
homònims d’Espanya? Ah no, és clar, no s’ha oblidat, ho ha amagat expressament, 
però vostè cobra exactament 79.651,66, sense comptar dietes i indemnitzacions, 
pràcticament 20.000€ més que un secretari d’estat. El nostre Molt Honorable 
President, cobra 144.000 i el president del govern espanyol cobra 78.000€. 
 
Com poden dir-nos que cobrem un 8% més que un funcionari de presons de l’Estat 
espanyol? Han calculat vostès la pèrdua de poder adquisitiu des que van assumir les 
competències en matèria penitenciària? Nosaltres si: des de desembre de l’any 1983 
fins l’octubre de 2013, la variació de l’IPC de l’Estat espanyol és de 225,6%. A 
Catalunya estem per sobre amb més d’un +30%, a la Comunitat Madrid per sota un -
8%,  Comunitat Valenciana -7% (dades de Instituto Nacional de Estadística). De 
debò, volen que continuem comparant? 
 
Treballem tots els dies de l’any, festius, de nit, amb una feina coordinada entre 
personal de tractament i d’interior. Amb menys personal del que hauria d’haver. Amb 
personal reduït en un 15% de feina i sou. Treballem amb persones que han estat 
apartades de la societat per no respectar les normes, no és una tasca fàcil. Tot el 
personal fins ara ha estat implicat, si us plau, posin seny i no provoquin canvis. NO 
ENS PROVOQUIN MÉS.  
 
 
En un altre ordre de coses, la comissió va abordar les següents qüestions: 
 
CONCURS DE TRASLLATS, estiu 2014 
 
L’Administració vol convocar un concurs general a l’estiu de 2014. Inclouria la totalitat 
dels llocs vacants de tots els centres penitenciaris, també els dels centres nous. 
S’espera que es concurs de comandaments estigui resolt i no afecti a aquest concurs 
de trasllat (sembla ser que l’Administració ha tornat a sol·licitar a la magistrada que 
porta l’execució de sentència que agilitzi la resolució definitiva).   La part social 
demana que  s’ofereixi la possibilitat als funcionaris de la JU-26 que es puguin 
mantenir, si ho desitgen, als llocs que estan ocupant en situació de comissió de 
serveis. L’Administració diu que ho estudiarà.  
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PUIG DE LES BASSES 
 
Continua el compromís d’obertura a finals del primer semestre de 2014. 
L’Administració calcula que a finals de 2014 aculli un total de 700 interns i el 80% de 
les places del personal. Quan les plantilles estiguin tancades amb la totalitat del 
personal que va participar als concursos i processos selectius que es van convocar, 
el centre s’obrirà amb comissions de servei per a la resta de llocs. Seran comissions 
de servei voluntàries (la mobilitat dels interins de rehabilitació també serà voluntària), 
i es farà servir l’ATRI. De totes maneres, l’Administració es compromet a facilitar 
totes les dades relatives a aquest centre el proper mes de desembre. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Ens han tornat a convocar el proper dimecres, dia 27 de novembre. CCOO no vol 
perdre el temps i, com a premissa de la negociació, vol deixar clar que el PRP és 
irrenunciable. A la mesa general lluitarem (CCOO ha interposat recurs de cassació 
contra la reducció del 15 % de jornada i sou) per restablir la integritat de la jornada 
pel personal interí, i en el si d’aquesta comissió de seguiment declarem la 
irrenunciabilitat del PRP i la impossibilitat de perllongar en el temps la reducció 
horària del personal interí, sense malmetre el model penitenciari i a les persones que 
el fan funcionar. 
 
Barcelona, 22 de novembre de 2013 
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