
                                                   

 

 

AJORNADA LA SIGNATURA DE RATIFICACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L’ACORD 

 

Els sindicats, un cop s’ha passat a l’apartat de la signatura de ratificació de la pròrroga de l’Acord, hem 

expressat la nostra intenció d’ajornar aquesta signatura. L’Administració ha acceptat i ens han dit que ja es 

convocaria quan els sindicats ho estimessin oportú. 

El motiu d’aquest ajornament és el rebuig de la intenció del Govern de reduir la jornada del personal 

penitenciari interí. Hem recordat a la Directora General de la Funció Pública que la pròpia vicepresidenta 

havia expressat, en la sessió parlamentària de 26 de gener de 2012, que s’aprovaria la reducció transitòria 

de jornada “excloent als agents penitenciaris”. El dia 10 de febrer es publica el Dictamen de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost que conté el text del projecte de Llei de Mesures que s’haurà de 

presentar a la votació final del ple del Parlament. De manera absolutament inesperada, mitjançant una 

esmena presentada per CiU, es canvia el concepte i, per tant, l’àmbit d’aplicació: ja no es parla d’agents 

penitenciaris, sinó de cossos del grup serveis penitenciaris (auxiliars i tècnics especialistes). 

Els sindicats, a més de constatar aquesta contradicció, han recordat que es tracta d’un col·lectiu que presta 

un servei finalista, atès que tracta directament amb tots i cadascun dels interns de les  presons, i essencial, 

en tant la reeducació i reinserció social d’aquests, objectiu final de les penes privatives de llibertat (article 

25 de la Constitució Espanyola), depèn de la feina del personal de tractament. 

Davant la posició comuna de la representació sindical, l’Administració ha plantejat la possibilitat de realitzar 

un estudi detallat, amb els diferents departaments, d’aquells col·lectius que podrien quedar exclosos de 

l’aplicació d’aquesta mesura.     

La Directora General manifesta que un dels problemes és que es tracta d’una decisió parlamentària que 

transcendeix l’àmbit de Funció Pública i que ja no és possible la presentació d’esmenes. Se li ha de recordar 

a la Directora General que, d’acord amb l’article 112 del Reglament del Parlament de Catalunya, es poden 

presentar esmenes i transaccions fins el dia que es debatin els projectes de llei en el Ple.   

Els sindicats hem iniciat contactes amb els diferents  grups parlamentaris per traslladar la nostra 

preocupació i demanar el seu suport perquè el personal interí dels centres penitenciaris, TOT EL PERSONAL, 

quedi exclòs de la reducció de jornada. 

 

Barcelona, 22 de febrer de 2012 

 


