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1-Tu has estat un dels principals protago-
nistes d’aquesta negociació en representació 
de CCOO. El desgast ha estat molt gran per 
tot l’equip negociador després de tants me-
sos de dures negociacions. Podem afirmar 
que tenim un acord digne?

Vista la situació d’altres col•lectius de la Ge-
neralitat on les negociacions s’han trencat, 
la qual cosa ha permès a l’Administració 
aplicar decrets al seu antull (exemple borsa 
d’hores a bombers), eliminar complements 
de productivitat similars al nostre PRP, crec 
sincerament que és un acord digne.

A nivell de tot el col•lectiu de personal s’ha 
aconseguit mantenir el PRP. El manteni-
ment d’aquest complement era vital per a 
un col•lectiu que ha experimentat retalla-
des salarials, i especialment per al personal 
interí de tractament, que continuen amb 
les seves retribucions reduïdes en un 15 
%. Igualment s’ha aconseguit que s’apliqui 
a tots els col•lectius la possibilitat de gau-
dir de 7 dies de vacances de forma aïllada 
i que aquests comptabilitzin per servei. Es-
pecíficament, pel personal de tractament i 
oficines es mantenen les opcions horàries, 
i s’ha aconseguit salvar in extremis la jor-
nada acumulada. Aquests assoliments, en 

època de retallades salarials, socials i amb 
la nul•la voluntat negociadora de Funció 
Pública, ens permeten fer una valoració fi-
nal satisfactòria de l’acord, sent conscients 
que hem de seguir lluitant per recuperar els 
nostres drets, sostrets emparant-se en la cri-
si econòmica.

2-Els negociadors de l’Administració ens 
han tingut mesos en tensió fins l’últim mo-
ment tot i que alguns pensen que ja ho te-
niem pactat tot abans de començar a nego-
ciar. Què en penses?

Ha estat una negociació de desgast en la 
qual no hem permès que juguessin amb no-
saltres i on crec que s’han vist sorpresos per 
la capacitat d’aguant, pel suport explícit dels 
grups parlamentaris, especialment ICV, a les 
nostres reivindicacions, i per la intervenció 
dels màxims responsables del Departament 
de Justícia.

Sabem que certs sindicats basen la seva 
campanya a desacreditar a la resta, sense 
oferir solucions: és una actuació fàcil i gra-
tuïta, però estèril pel col•lectiu de treballa-
dors als que representen. En aquests temps 
és fàcil fer populisme. CCOO tenim clar 
que defensem l’afiliat i que representem a un 
col•lectiu i, sobre la base d’aquestes premis-
ses, s’han aparcat les diferències amb altres 
organitzacions sindicals, arribant fins i tot a 
fer una crida a la unitat sindical. 

Si tot hagués estat pactat des del principi 
perquè allargar-ho 8 mesos? Els represen-
tants de CCOO, com la resta del col•lectiu, 
no vam cobrar el PRP en el mes de maig.
La prova ha estat que per poder desbloque-
jar la situació vam sol•licitar la implicació 

del secretari general del Departament de 
Justícia i, en els moments crítics, ell mateix 
va agafar el timó de la negociació, deixant 
en evidència la ineficàcia de certs comanda-
ments de la DG.

Un altre tema ha estat tractar amb l’actual 
responsable de Tractament de DG, la qual 
estava completament decidida a modifi-
car horaris de Tractament i especialment 
d’educadors, i per acabar de complicar-ho 
tot la intervenció contínua i fiscalizadora en 
la Mesa de negociació de Funció Pública i 
Economia .

Com a anècdota, l’últim dia quan s’estava 
discutint el tancament al preacord van ha-
ver de fer recés de gairebé dues hores ja que 
els sindicats ens negàvem a signar si no se’ns 
presentava, juntament amb el preacord, la 
resolució del secretari general garantint la 
jornada acumulada.

3-Quin escenari creus que podria haver-se 
produït de no haver arribat a l’acord?

La falta d’acord ens abocava a un escenari 
altament incert i d’enorme inseguretat jurí-
dica. A pesar que haguéssim fet el possible 
per gestionar aquest escenari, l’Administra-
ció s’hagués trobat menys condicionada per 
a, un cop denunciat aquest acord, recuperar 
propostes que van ser rebutjades durant el 
procés negociador i imposar, en el cas del 
personal de rehabilitació i oficines, la seva 
proposta d’horaris, eliminant la possibilitat 
d’acumulació actual.
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 El camí que ens ha portat a la signatura 
del preacord per part de CCOO i la resta 
de sindicats representatius no ha estat un 
camí fàcil, ni molt menys, ja que ha du-
rat més de set mesos de dura negociació; 
aquest va partir de propostes de l’Adminis-
tració absolutament indecents on saltaven 
pels aires horaris i condicions laborals de 
Tractament i Oficines,  on les quantitats del 
PRP eren inferiors  al que s’ha signat, on els 
companys de cap de setmana perdien tots 
els dies de compensació de festius, on ens 
obligaven a complir una quantitat inaccep-
table d’hores anuals, on es pretenia deixar 
en mans de l’Administració qualsevol deci-
sió envers el dret a la formació, on es volia 
imposar una borsa d’hores extraordinàries 
obligatòria,...

 Han fet falta més de set mesos de nego-
ciació. Per què? L’Administració va intentar 
en tot moment dividir el nostre col•lectiu.  
Així ho va expressar un dels seus represen-
tants a la taula de negociació: “us donem 
el PRP  a canvi dels horaris de tractament, 
oficines i de la CF de cap de setmana”. 
Aquest era el seu intent de xantatge. Un 
xantatge que CCOO no vàrem acceptar. 

Mentrestant, als CP’s, els companys/es es 
preguntaven, molt naturalment: “cobra-
rem el PRP al maig?”, “Quan es signarà 
l’acord?”, “com estan les negociacions?” La 
resposta de CCOO sempre ha estat clara i 
contundent: no condicionarem el cobra-

ment del PRP a canvi de deixar tirats els 
col•lectius de Tractament i Oficines. La ba-
talla, després d’alguns mesos de negociació 
i d’haver aconseguit certs avanços per la 
part sindical, es centrava en intentar evitar 
pèrdues per aquests companys. CCOO i la 
resta de la part social ja havíem guanyat en 
què l’Administració renunciés a les mesu-
res que castigaven especialment a Interior, 
però quedava defensar Tractament i Ofici-
nes.
 
 Simultàniament, CCOO defensava al Par-
lament els interessos del nostre col•lectiu 
amb el suport de les interpel•lacions del 
grup parlamentari d’IC-V , que han donat 
com a fruit una resolució del Parlament 
instant al Govern a millorar les condicions 
del personal penitenciari en seguretat i re-
tribucions, així com solucionar la situació 
dels interins que van quedar al carrer, po-
sar fre a la depredació del CIRE pel que fa 
als preus abusius que obliguen a pagar als 
interns, la recuperació de les pagues extres, 
acabar amb la manca de material per ga-
rantir un bon servei...

Tot i així, l’acord continuava sense concre-
tar-se. Havíem aconseguit mantenir el PRP 
però Tractament i Oficines continuaven 
penjant. I semblava que no hi havia solu-
ció. Ens apropàvem a l’estiu, les possibili-
tats de mobilització i de trencar la negocia-
ció començaven a agafar força. CCOO ens 
manteníem ferms: signem un acord digne 
per tothom o no el signem. I com diuen els 
espanyols: “...y ya saldrá el sol por Ante-
quera”.

Els darrers esforços dels nostres companys i 
companyes a la negociació, sumats a l’ame-
naça per part de CCOO i la resta de sindi-
cats d’una mobilització que escalfava enca-
ra més l’ambient, més el fet de trobar-se en 
plena obertura de Puig de les Basses, han 

possibilitat que l’Administració hagi cedit  
i que CCOO hagi signat un preacord que 
considerem digne, ni més ni menys, tenint 
en compte com està la situació pel que fa a 
la resistència de la classe obrera en gene-
ral front als atacs dels diferents governs del 
Regne d’Espanya i la patronal. 
Atacs, no ho oblidem, dels que nosaltres 
també som objectiu i víctimes.

Però aquest acord, agradi o no el resultat, 
també ha de servir per treure lectures  per 
futures negociacions de futurs acords: pri-
mer, CCOO no signa acords que deixin 
tirat a cap dels col•lectius que integren el 
personal penitenciari; segon, si ens volen 
imposar més retallades  que sigui per de-
cret: CCOO no signarem; i tercer: només 
la lluita i la resistència poden donar re-
sultats en front els atacs d’una Generali-
tat governada per neolliberals a les ordres 
dels bancs i els grans poders econòmics. A 
CCOO-Presons no coneixem altra manera 
de defensar al col•lectiu penitenciari i, per 
extensió, a la classe treballadora.
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Hem entrevistat a  Joan Uribe, responsable d’Organització de l’Agrupació de Presons de CCOO. Ha estat un dels 
màxims responsables en les decisions que s’han pres per aconseguir arribar a signar aquesta pròrroga de l’Acord.

“LA FALTA D’ACORD ENS ABOCAVA A UN ESCENARI  ALTAMENT INCERT”

COMPANYS! EL TALP SE’N VA DE VACANCES! 
TORNARÀ AMB ENERGIA RENOVADA I MOLTA MÉS ACTUALITAT 

EL PROPER SETEMBRE... 
Bones vacances..      



Ordinari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 obligatòria-
ment i amb flexibilitat entre 7.30 i 17.00 hores

Acumulat: Amb les següents condicions:

 Una jornada per setmana i compensada durant la mateixa ־
setmana o següent.

.Acumulació realitzada en un mateix dia o dues tardes ־

-Sol•licitada amb caràcter mensual i amb una valoració mo ־
tivada.

 Dependrà de les necessitats de servei i prèvia autorització ־
del director.

A) HORARI ORDINARI: És diferent en funció dels col-lec-
tius:

Educadors socials:  Jornada sencera de dill a div., de matí (de 
9h - 14h) o de tarda (de 15h - 20h) amb canvi anual. Sense 
canvis de servei.

Psicòlegs, juristes, treballadors socials , pedagogs i biblioteca-
ris: Jornada de dill a div., 5 matins de 7 hores (de 8:00h- 15:00 
ò de 8:30h - 15:30h) i 1 tarda de 2,5 hores.

Comandaments intermedis: Jornada de dill a div., 5 matins de 
6,5 hores (de 8:30h - 15:00h) i 2 tardes de 2,5 hores (de 15:30h 
- 18:00 h)

B) HORARI ACUMULAT: 4 matins i 2 tardes (per tots els 

ANÀLISI COMPARATIU PRÒRROGA 2012-2013/2014-2015

Us oferim un resum dels principals punts de les dos pròrrogues (l’anterior i l’actual) del vigent Acord. Us recordem 
que la pròrroga actual va ser refrendada majoritariament per més del 70% de la plantilla del col.lectiu penitenciari. 

PRP: L’any 2012  vam percebre 294 euros trimestrals. Al 
2013, 330 euros trimestrals de gener al juny i del juliol 

al desembre 360 euros trimestrals.

COMPENSACIÓ FESTIUS: Es va passar de 16 a 14 dies 
de compensació.

Els de cap de setmana van quedar exclosos en aquest 
acord. No tenien cap tipus de reducció quedant-se amb 
les 45 hores anuals de compensació.

Penalitzacions d’aquestes hores:

PERSONAL entre setmana:
1 dia per cada 15 serveis d’absència i 2 dies fins un màxim 
de 5 si alguna absència coincideix amb festiu.

VACANCES: Es podran gaudir durant tot l’any natural i 
de manera fraccionada: Mínim una setmana àmbit reha-
bilitació i administratiu. 1 cicle àmbit interior.

CANVIS DE SERVEI: 

                 24 anuals entre sol•licitats i rebuts.

PRP: S’acorda la seva continuïtat fins el 31 de desembre 
del 2015 percebrem:

 2014: 345 euros trim. 2015: 360 euros trim.

COMPENSACIÓ FESTIUS: Caps de setmana passen de 
45 hores anuals a 39 hores.

Penalitzacions d’aquestes hores:

PERSONAL cap de setmana:
Dissabte/Diumenge:   3 hores per cada 12 serveis absèn-
cia 
Divendres/dissabte/diumenge: 3 hores per cada 15 ser-
veis absència

VACANCES: Es podran gaudir fins a 7 dies de manera 
aïllada i independent.
Àmbit rehabilitació: 52.5 hores/any a raó de 7.5 hores/
dia.
Àmbit interior: 7 torns de treball independentment matí, 
tarda o nit i condicionat necessitats de servei.

CANVIS DE SERVEI: Amb caràcter extraordinari i fins 
que no es resolguin les convocatòries dels concursos es-
pecífics i de mobilitat:
     
 30 anuals entre sol•licitats i rebuts.

PRÒRROGA 2012-2013 PRÒRROGA 2014-2015

HORARIS ADMINISTRACIÓ HORARIS ÀMBIT TRACTAMENT

PRÒRROGA 2014 - 2015. HORARIS OFICINES I TRACTAMENT:

SI S’OPTA PER L’HORARI ORDINARI, el personal dels àmbits de rehabilitació i administració podrà sol·licitar de manera 
individual l’ACUMULACIÓ (4 matins i 1 tarda). El personal de REHABILITACIÓ pot optar per acumular trimestralment o 
de manera puntual (en aquest cas, un màxim de 4 jornades trimestrals), i el personal d’ADMINISTRACIÓ farà l’acumulació 
amb caràcter mensual.

Aquesta acumulació no serà d’aplicació al nou personal d’administració i rehabilitació que s’incorpori a 
partir de l’1 de gener de 2015.

www.lledonersforever.cat LA PEDRADA

ANÀLISI COMPARATIU


