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INTRODUCCIÓ  

La tendència dels acords signats entre 1990 i el 2010 es va trencar dràsticament per la 
intervenció directa del Govern de la Generalitat en les condicions del personal de la 
Generalitat en general (supressió de pagues extraordinàries, eliminació del FAS, 
reducció dels dies per assumptes propis i dels dies addicionals de vacances, etc) i, de 
manera particular, sobre el personal penitenciari (reducció del nombre de dies de 
compensació de festius, còmput dels dies per hores i no per servei, penalització de les 
absències i els retards...) 

El darrer procés negociador va començar amb una amenaça directa d’increment de la 
jornada anual per a tots els col·lectius, concedint potestat a les direccions dels centres 
per OBLIGAR la realització de serveis extraordinaris, imposició d’horaris al personal 
de rehabilitació, eliminació de la compensació de festius pel personal de cap de 
setmana, etc. Aquestes amenaces van ser, després d’un llarg procés negociador i el 
recurs a elements de pressió aliens als representants de la DG, eliminades. L’Acord, al 
que va donar un suport majoritari el personal dels serveis penitenciaris, va aconseguir 
mantenir l’actual còmput anual de jornada per tots els col·lectius, els horaris del 
personal de rehabilitació, la compensació de festius pel personal de cap de setmana, el 
gaudiment de dies de vacances aïllats, etc. 

La feina no s’ha acabat. La voracitat restrictiva de la nostra administració sembla no 
tenir límits. Creiem, doncs, que CAL SEGUIR LLUITANT per millorar les nostres 
condicions,  QUE ESTAN AMENAÇADES SI NO SOM CAPAÇOS DE MOSTRAR UNITAT I 
DETERMINACIÓ. El personal penitenciari NO TÉ PRIVILEGIS, no podem estar 
contínuament en el punt de mira de l’Administració, comparant-nos amb altres 
col·lectius. Aquesta comparació es fa només per EMPITJORAR LES NOSTRES 
CONDICIONS. L’Administració fomenta les conductes professionals assertives, però NO 
TÉ LA MÉS MÍNIMA EMPATIA AMB ELS PROFESIONALS DELS SERVEIS PENITENCIARIS, 
NI RECONEIXEMENT PER LA PENOSITAT I PERILLOSITAT DE LA SEVA FEINA: HO 
DEMOSTREN CONTÍNUAMENT.   

Lluitarem i reprendrem, tant si finalment l’Administració accedeix a crear un cos 
penitenciari, tal i com hem sol·licitat CCOO des de fa anys (alguns ho han descobert 
ara) , com si ho fem com a ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL, establert en el seu moment i no 
desenvolupat de manera plena. Sigui com sigui aconseguirem que es reconeguin les 
particularitats de les funcions Penitenciàries. Impulsarem, tal i com van indicar la 
totalitat de partits politics al Parlament, el compromís de creació d´una nova àrea 
dotada amb personal penitenciari per encarregar-se del control perimetral de les 
presons catalanes.  

 



                          

 

 

Aquestes són les premisses de CCOO:  

 

● Respecte a la dignitat professional del nostre col·lectiu, que sustenta dia a dia 
el funcionament dels centres penitenciaris. 

 
● Manteniment i millora de les nostres condicions i dels nostres drets i 

recuperació del que ens han pres. 
 

I aquestes les seves eines: 

 

● CCOO és un sindicat de classe, amb una llarga experiència i amb una estructura 
consolidada a la totalitat del territori nacional. 

 
● Oferim als nostres afiliats i afiliades assistència jurídica immediata i de qualitat,. 

El Gabinet Jurídic de CCOO és una institució de referència a l’estat espanyol, 
amb professionals que atenen totes les àrees: administrativa, penal, civil i 
laboral. 

 
● Intervenció d’equips de professionals especialitzats en diferents àmbits: la salut 

laboral, la formació, la negociació i l’assistència. 
 
● Comptem amb un ventall de serveis i avantatges úniques: cobertura per la 

pèrdua de retribucions, defensa penal, assegurança per IT, descomptes i 
beneficis amb col·laboració en multitud d’entitats. 

 
● Confiem i creiem en les assemblees d´afiliats i treballadors/es com a eines per 

arribar a acords, lluny d´interesos individuals. 
 
● Treballem amb honestedat  i il·lusió pel conjunt del personal, amb els diversos 

equips de treball, seccions sindicals i delegats/ades en tots els centres 
penitenciaris, com a referents del personal en la defensa dels deus drets. 

 

 

 



                          

LES NOSTRES PROPOSTES 
RETRIBUCIONS 

QUÈ TENIM? 

3 anys continuats patint la retallada d’una paga extraordinària. Un complement (PRP), 
que tenim consolidat i es fa servir com a element de pressió en la negociació. 
Diferències retributives entre llocs de treball amb unes funcions similars. La suspensió 
de les aportacions al Pla de Pensions,del complement de productivitat, del FAS... 

QUÈ PROPOSEM? 

Recuperació íntegra de les retribucions que ens han pres durant els darrers anys, 
reclamant allà on calgui  totes i cadascuna de les injustes mesures de retallada 
econòmica i de drets . La incorporació del PRP al complement específic. Identificació i 
correcció de les desigualtats retributives que afecten des de fa anys a col·lectius amb 
funcions similars (ex. treballadors socials/educadors). Mantindrem la pressió al 
Govern, al carrer i també col·laborant amb els grups politics que assumeixin els nostres 
plantejament. Amb la Moció 114/X es va confirmar en seu parlamentària la fi de la 
retallada del 15% personal interí i el retorn de la paga extra per l’any 2015 .  

PROMOCIÓ INTERNA I MOBILITAT  

QUÈ TENIM?  

Els processos de promoció interna acordats amb l’Administració (Diplomats i Auxiliars 
tècnics) no s’han convocat. La mobilitat interdepartamental i interadministrativa mai 
no s’ha dotat de contingut. Tenim una estructura de llocs de treball provinent dels 
anys 90.  

QUÈ PROPOSEM? 

Convocatòria dels processos de promoció paralitzats.: promoció del D al C i, 
posteriorment, promoció del C al B. Creació d’un grup de treball encarregat de 
dissenyar un Pla de Mobilitat entre Departaments de la Generalitat i també amb altres 
Administracions. La complexitat de la nostra feina exigeix la creació de nous llocs de 
treball: Criminòlegs (implementació d’aquest lloc de treball i de les funcions que li 
corresponen), Delegats/ades d’execució de mesures (Acord 2006), Traductors/res, 
Mediadors/res Interculturals, Formadors/res, creació d´una nova àrea amb dotació de 
noves places de funcionaris de pel control perimetral dels centres penitenciaris. 
Concreció d´una nova pujada de nivells. Revisió del decret de 2a activitat i ampliació a 
tots els col·lectius que tenen contacte amb els interns. 

 



                          

DOTACIONS DE PERSONAL 

 

QUÈ TENIM? 

 

Tenim uns centres infradotats, pel que fa al volum de personal (les ràtios, tant de 
personal d’interior, com de rehabilitació, a partir de 2006 han experimentat una 
davallada progressiva), una discrecionalitat absoluta, sense cap paràmetre objectiu, 
per decidir quants treballadors/es són necessaris als centres penitenciaris. Unes RLT 
que els gestors actuals INCOMPLEIXEN (tenim dèficit assumit de més de 300 places). A 
sobre, tenen la barra d’incloure els seus números per maquillar les seves estadístiques. 
S’atreveixen a afirmar que habitualment hi ha 5 funcionaris per mòdul. Això és 
simplement mentida. 

 

 

QUÈ PROPOSEM? 

 

Volem uns centres dotats del personal necessari i suficient, tant per raons de seguretat 
(5 funcionaris d’interior per mòdul), com per poder garantir el gaudiment dels nostres 
drets. S’han de cobrir TOTES les places pressupostades que figuren a la Relació de 
Llocs de Treball (aquesta seria una via d’entrada del personal interí de la borsa de 
treball de tècnics especialistes). 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

EQUIPAMENTS 

QUÈ TENIM? 

Tenim un Pla d’Equipaments dissenyat i executat a cop d’interessos electorals. N’és un 
exemple evident que la planificació anunciada al 2013 se’n vagi en orris i es convoqui 
d’urgència a la comissió de seguiment,  minuts abans de convocar als mitjans de 
comunicació, per anunciar modificacions significatives. El Departament de Justícia 
prima els interessos polítics per sobre dels regimentals i rehabilitadors: la proposta de 
tancament del Centre Obert 1 de Barcelona i del Centre Penitenciari d´Homes de 
Barcelona en són exemples. Es vol tancar el Centre Obert 1, capdavanter a Catalunya, 
on es porta a terme el programa SAC entre altres, amb un equip de treball consolidat, 
sense tenir un centre alternatiu ni clares garanties de que s’arribi a construir.        

Tenim uns centres nous dissenyats “segons ells” amb unes ràtios immillorables de 
personal i amb el material de seguretat mínim i, quan entren en funcionament (més de 
3 anys després de la seva construcció), comencen a evidenciar-se problemes greus de 
gestió de personal,  mòduls sota mínims, oficines ineficients, dificultats per gaudir dels 
descansos legals, infradotació de walkies al personal que n’ha de tenir,  etc, etc. 

Tenim un departament que no té clar que i com vol fer les coses, que no és capaç de 
donar cap objectiu coherent fora de l´interès electoral. 

 

QUÈ VOLEM? 

El futur i les condicions dels professionals dels serveis penitenciaris no poden estar 
condicionats per la pressió d’interessos electorals. Els professionals han de viure, dins i 
fora del seu horari laboral, amb la garantia que el seu futur es decideix en base a la 
millora del servei i al respecte dels seus drets. 

Hem de negociar unes ràtios mínimes en totes les àrees dels centres penitenciaris. 
Volem que els centres s’obrin amb garanties, amb els serveis coberts, amb  la dotació 
de material necessària. Això permetrà treballar en condicions de seguretat, sense 
posar en risc al personal, i amb la garantia del gaudiment dels drets del personal: que 
les vacances o els dies no depenguin de si s’envien o no substituts. 

Demanarem una REVISIÓ A L’ALÇA de la classificació de la categoria dels centres 
penitenciaris. 

 

 



                          

 

 

MILLORES SOCIALS 

 

QUÈ TENIM 

Una plantilla amb una edat mitjana alta.  El personal funcionari no pot acollir-se a la 
Jubilació Parcial, com ho fan la resta de treballadors de l’Estat. El col·lectiu penitenciari 
no gaudeix de coeficients reductors en el càlcul de la pensió (bombers o mossos 
d’esquadra) per treballar en condicions de penositat i perillositat i, malgrat això, està 
sotmès a una rotació de torns, en un entorn penós i perillós, que incideix negativament 
en la seva salut. El personal de GSI continua realitzant el torn de nit sense cap limitació 
per raó d’edat.  

 

 

QUÈ VOLEM 

Proposarem que es torni a posar en marxa el que va quedar en suspens: que el 
personal funcionari pugui jubilar-se parcialment en les condicions actuals previstes per 
a la resta de treballadors/res (la part alliberada de jornada seria coberta amb 
nomenaments de personal interí).  

Proposarem, tal i com passa amb els bombers i els mossos d’esquadra, la introducció 
de FACTORS DE MILLORA (coeficients reductors) per avançar l’edat de jubilació.  

Respecte el torn de nit, en línia amb les recomanacions de l’OMS, supressió 
(voluntària) a partir dels 55 anys.  

Establiment d’una llicència extraordinària de 6 mesos amb la totalitat de les 
retribucions, adreçada al personal amb més de 55 anys i amb una antiguitat superior 
als 15 anys, vinculada a la realització d’un curs de reciclatge professional al CEJFE. 

Recuperació del Fons d´Acció Social. 

 

 

 

 



                          

 

PERSONAL ÀMBIT DE RÈGIM INTERIOR 

QUÈ TENIM? 

El personal d’Interior ha vist alterades condicions de treball consolidades al llarg dels 
anys, com per exemple el còmput del torn de nit com a servei. D’altres es van 
deteriorant: no reben peces del seu uniforme amb una regularitat mínima, compatible 
amb la seva dignitat professional (algunes peces porten 7 anys sense renovar; els 
pressupostos de la Generalitat corresponents als anys 2014 i 2015 contemplen 
partides per a UNIFORMES QUE NO S’HAN EXECUTAT: malgrat que el mes de setembre 
es va requerir al personal per a la presa de mides, la confecció dels uniformes ha 
quedat paral·litzada).  

En el treball diari estem assistint a la reducció de les dotacions d’efectius de personal 
(jubilacions, trasllats a Instituciones Penitenciarias del Estado, obertura de Puig de les 
Basses, etc), l’empitjorament dels elements de seguretat necessaris per a afrontar la 
seva tasca en condicions de seguretat (quantitat i estat de conservació). Un altre 
problema és que quan una sentència condemna un intern per agressió a un funcionari i 
preveu una indemnització, els serveis jurídics de la Generalitat desapareixen i és el 
propi funcionari el que ha de iniciar un altre procediment si vol rebre aquesta 
indemnització. 

QUÈ PROPOSEM? 

Eliminació, pel personal de GSI, del còmput de les nits per hores. Determinació d’unes 
ràtios mínimes per a la dotació dels diferents mòduls o galeries, la qual cosa implica la 
substitució immediata de les absències. Compliment íntegre de les RLT. RENOVACIÓ 
IMMEDIATA de l’uniforme,  executant totes les partides pressupostàries d’anys 
anteriors: SI EL PERSONAL DE VIGILÀNCIA HA D’ANAR UNIFORMAT HO HA DE FER AMB 
UN UNIFORME DIGNE (també dels guants anti-tall).  

Els elements materials de seguretat han de ser suficients i estar en perfectes 
condicions: si ho volen fer mitjançant un contracte de rènting, que ho facin, però el 
personal no pot treballar desprotegit. Dotació adequada als mòduls, departaments i 
resta d’unitats del material necessari, de walkies (proposarem novament que busquin 
un sistema de rènting amb renovació i manteniment), material administratiu, 
renovació i adequació del material coercitiu que es preveu al Reglament  Penitenciari, 
recuperació de l’ús dels esprais en departaments especials. 

Assumpció pels serveis jurídics de la Generalitat de les accions necessàries per garantir 
el cobrament de les indemnitzacions al personal que hagi patit una agressió.  

 



                          

PERSONAL ÀMBIT DE REHABILITACIÓ 

QUÈ TENIM? 

Plantilles amb un percentatge d’interinitat pràcticament del 80% (en algun centre amb 
el 100%), suportant una reducció de salari del 15 % des de fa 3 anys. Amb unes ràtios 
interns/professional desproporcionades. Mancances d’elements de seguretat mínims 
(polsadors, walkies...) en els espais que s’hi destinen.  

QUÈ PROPOSEM? 

Convocatòria d’oposicions als llocs de treball de tractament: JURISTA, PSICÒLEG/A, 
EDUCADOR/A i TREBALLADOR/A SOCIAL. Establiment, amb criteris tècnics, d’una 
ràtio d’atenció interns/professional. Cobertura amb immediatesa i celeritat de les 
incapacitats temporals. Espais dignes i adequats on puguin desenvolupar la seva 
activitat el conjunt dels professionals amb la dotació de material i elements de 
seguretat necessaris, com walkies i polsadors adequats . 

 

 

PERSONAL ÀMBIT ADMINISTRATIU 

QUÈ TENIM? 

Tenim oficines a determinats centres que treballen en situació límit. Les restriccions a 
nivell de personal s’han deixat sentir també en aquest àmbit. Moltes d’aquests 
oficines, al marge de les carències de personal, tenen unes importants carències a 
nivell material: mobiliari, adequació de l’espai, etc. D’altra banda es presenten 
disparitats de criteris pel que fa al seu funcionament: horaris d’atenció als funcionaris, 
càrregues de treball desequilibrades,. 

QUÈ PROPOSEM  

Auditoria en matèria de càrregues de treball, també s’ha d’afegir la del mobiliari i 
espais del personal de les diferents oficines. S’ha d’establir uns criteris similars pel que 
fa als horaris de les diferents oficines que atenen al personal, garantint la correcta 
prestació de serveis de les persones que hi treballen i l’accés de la resta del personal 
del centre. Les Oficines de Gestió Penitenciària dels centres penitenciaris de Catalunya, 
i aquests amb els de la resta de l’Estat, han de treballar amb criteris homogenis en la 
gestió dels expedients dels interns. Proposarem la creació de la figura del FORMADOR 
D’OFICINES, en les mateixes condicions que la resta de formadors, però especialitzat 
en aquest àmbit..  

 



                          

SALUT LABORAL 

 

QUÈ TENIM? 

EL que tenim, bàsicament, és una administració que no creu en la salut laboral, ni a 
nivell preventiu, ni a nivell corrector. Quan es planteja un problema relacionat amb la 
salut laboral, l’excusa és la manca de pressupost, però no és aquest l’únic problema. Hi 
ha mesures preventives i correctores que no depenen únicament del pressupost, sinó 
de la voluntat. Els pocs avenços que s’aconsegueixen en aquesta matèria són fruit de la 
persistència en la denúncia dels problemes, tant en el CSSL (que funciona mínimament 
gràcies a l’impuls i a les iniciatives presentades pel CCOO), com en la Inspecció de 
Treball. Des de fa un parell d’anys també ens trobem amb una actuació administrativa, 
decidida a l’eliminació de drets que havíem aconseguit en aquest àmbit: revisió 
d’adaptacions de llocs de treball ja concedides i paralització de les noves, de les 
segones activitats per motius de salut... 

 

 

QUÈ PROPOSEM?  

Volem que es recuperi l’esperit amb el qual es va redactar la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. Necessitem una administració que atengui la salut del seu personal i 
elimini els riscos, també els psicosocials, que afecten negativament la seva salut.  Els 
riscos han de ser eliminats o minimitzats, amb la implantació de les mesures 
preventives adients. El personal necessita formació específica mínima en aquest 
àmbit, impulsarem que el departament potenciï aquesta formació per a tots els 
treballadors. Hem de garantir la independència del criteri dels professionals que 
intervenen (ex. metges) en les revisions del personal, que no actuïn seguint el dictat 
que marquen els responsables de torn. Els centres de treball amb més de 500 
treballadors han de tenir un CSSL propi. Revisió i compliment de la dotació necessària 
de tècnics en prevenció de riscos. Calendarització i reorganització segons prioritat de 
totes les obres i reparacions pendents d’execució en cada centre penitenciari.  

 

 

 

 

 



                          

FORMACIÓ 

QUÈ TENIM? 

Un Departament de Justícia i una Direcció General que diuen valorar la formació, però 
que a l´hora de la veritat tracten de bloquejar i posar contínuament obstacles que no 
fan  res més que que qüestinar la naturalesa de la formació i al personal que vol exercir 
aquest dret. Procediment duplicat per a la petició i autorització  d’accions formatives 
que no satisfa les garanties mínimes i satura de feina injustament als departaments 
que la gestionen. 

Dificultats per exercir el dret a formar-se, provocant-hi que el personal desisteixi de fer 
formació, presencial o en línía. Independentment dels conceptes bàsics, pràctic o 
teòrics, el personal ha de rebre la formació pròpia del seu lloc de treball, a més de 
formació en valors propis del servei públic que es desenvolupa en l’àmbit de les 
presons. 

 

QUÈ PROPOSEM? 

Establiment d´un catàleg bàsic formatiu per a cada un dels  col·lectius,  que s’apliqui 
sense cap valoració restrictiva i amb dret a la compensació. Reconeixement d’una 
vegada de la impossibilitat de formar-se durant l´horari de presencia obligatòria. 
Considerem que la falta d’aquest catàleg genera molts problemes als centres,  existint 
una clara  discriminació entre uns centres i d’altres,  respecte la formació que es 
compensa o no.  

Que es reconegui la igualtat entre formació presencial i no presencial amb dret a 
compensació en ambdós casos.  Que la compensació d’aquests cursos no es faci de 
forma arbitrària, donant compliment al dret de tot el personal a disposar 40 hores 
anuals de formació. 

Amb la idea d'afavorir l’accés a la formació del personal penitenciari de tots els centres 
de treball s’ha d’avançar en la descentralització d’activitats formatives. 

És imprescindible facilitar la formació d'acollida als professionals que canvien de lloc 
de treball o de centre o a llocs adscrits a departaments especials, com els de règim 
tancat, infermeria,  psiquiàtrics, departaments d'atenció especialitzada, medi obert i 
oficines. La persona que realitzi aquesta formació obtindria un certificat acreditatiu 
que tindria validesa en els diferents concursos, així com una compensació horària 
equivalent a les hores destinades a aquesta formació. Els tutors seran persones de les 
diferents àrees de cada centre, després d’acreditar la seva capacitat. La formació 
inicial, la formació d'acollida, la formació obligatòria i la formació estratègica no s’ha 
de computar dins les 40 hores 


