
 
Benvolguts/es companys/es,  
 
em permeto escriure aquestes línies per exposar-vos el perquè des de les CCOO pensem 
que la millor opció és el SI. 
 
Primer de tot deixeu-me respondre les següents qüestions, que sovint es plantegen en el 
nostre col·lectiu : 
 
Per què només es parla del PINHO i del PIPE? 
 
Aquest era el punt 9 de les 19 retallades que proposava el Govern per tal d’estalviar 
11,2 milions d’euros. 
 
Gràcies a les primeres mobilitzacions del personal penitenciari aquest punt es va passar 
de la Mesa Sectorial General al grup de treball de personal penitenciari. o sigui a la 
“Mesa Sectorial de Presons”. Això es pot comprovar llegint el resum de la reunió de 
negociació del 20 de desembre,  on l' Administració convoca la reunió per imperatiu de 
la Mesa General. En aquesta reunió es parlava d'un nou programa que substituiria al 
PIPE amb un import de 75 euros mensuals i noves condicions que afectarien als canvis, 
al cessament del lloc de treball, a la compensació de festius, a les provisions 
provisionals i a les jornades acumulades. 
 
Per què no es tracten altres punts de l’Acord 2006-2009? 
 
En tot moment es parla de pròrroga de l’acord, i els punts a tractar són els que han 
emanat de la Mesa General, PIPE i PINHO amb nous noms i nous condicionants. És 
l’Administració la qui decideix on retallar, i és a partir d’aquesta agressió laboral on es 
marca el punt de partida de la negociació i per extensió de les mobilitzacions, lluitar per 
recuperar tot el que se’ns ha pres sense contemplacions. 
 
És cert que l’acord 2006-09 es prorroga automàticament en no estar denunciat per 
cap de les parts? 
 
És correcte, però també és cert que les Administracions, emparant-se en l’article 38.10 
de l’EBEP, en circumstàncies excepcionals poden suspendre o modificar el compliment 
de Pactes i Acords. La reducció del dèficit és una de les possibles justificacions, que ja 
ha estat acollida per les sentències que han donat el vistiplau a la retallada del 5% en el 
sou dels funcionaris l’any 2010. A Catalunya ja han deixat clares les seves intencions: 
s’està tramitant el Projecte de Llei de Mesures Fiscals i Financeres que, entre d’altres 
mesures, inclou en el punt 9è la Suspensió dels Programes d'incentivació a la 
normalització horària i de reducció de l'absentisme i incentivació de la presència 
efectiva (punt 7 de l’Acord de Condicions del personal penitenciari, el nostre). També 
en el nostre àmbit el 24 de gener es difon l’Acord de suspensió del pagament del  
PINHO, en tant no sigui ratificada la proposta d’acord en el referèndum del dia 7 de 
febrer, perquè el PINHO també està en el punt de mira. 
 
 
 
 



Com s’inicia la negociació? 
 
Quedi ben clar que aquest procés no ha estat mai una negociació per obtenir un guany, 
sinó per evitar una pèrdua, els termes en que s’ha fet no tenen precedents en el nostre 
àmbit penitenciari. 
 
En  el nostre cas, con ja sabeu, ens veiem amb dues  retallades extraordinàries, la 
general de tota la funció pública catalana, i la sectorial del sector penitenciari. Totes 
dues amb uns plantejament molt regressius. NO PODÍEM PERMETRE QUE AL 
PERSONAL PENITENCIARI SE LI APLIQUÉS UNA RETALLADA DEL 15%: 
MÉS DEL DOBLE QUE A LA RESTA. 
 
Els representats de l’Administració en tot moment van ignorar els nostres antecedents, 
ni tant sols coneixien bé la feina que desenvolupem, per a ells es tracta de números, de 
quantificar i estalviar a costa nostre, al preu que sigui. Per aquest motiu, per a nosaltres 
no és una negociació pura, sinó un intent de recuperar allò que teníem i que ens havien 
pres, sense que els tremolés la mà.  
 
A la reunió del dia dels Innocents l’ Administració va concretar una mica més, van dir  
que  hi podria haver una mica més de 75 euros al Programa de Rendiment Personal 
(PRP), que substitueix al PIPE, sempre i quan s' acceptessin  altres condicions com la 
compensació de festius intersetmanals efectivament treballat a 1’5, els canvis de serveis 
reduïts a 12 totals, els cessaments es farien per codi lloc (les compactacions de jornada, 
l’acumulació de jornada i les reduccions de jornada per interès particular quedarien fora 
del nou  programa). La proposta de l’Administració per calcular els descomptes per 
absències o retards no ha variat gens ni mica des de la primera reunió fins al final. 
El personal de tractament i oficines podrà continuar fent la compactació i cobrar el PRP 
(l’Administració va intentar treure aquest col·lectiu del programa, de fet durant uns dies 
van estar fora).  
 
Davant la forta oposició sindical i les contundents mobilitzacions de la plantilla, 
l'Administració ens va demanar temps per fer gestions amb Economia,   per tal de poder 
millorar l’oferta econòmica, i com ja sabeu el 10 de gener no porten res de nou. I 
comença una nova tanda de mobilitzacions: des del tancament dels delegats a la DG 
amb el reforç de molts companys al carrer, fins al tancament de cinc centres 
penitenciaris de manera simultània. 
 
Tot això, juntament amb la decisió ferma de CCOO i les altres forces sindicals a la mesa 
negociadora, força a l’Administració a presentar una proposta de pròrroga que millora 
substancialment les condicions inicials i que, honestament crec, es pot assumir donades 
les incerteses que plantejaria quedar-nos sense pròrroga: aleshores l’Administració 
tindria, encara més, les mans lliures.  
 
 
 
 
 
 



Tot i que a nosaltres és un acord que tampoc ens agrada, a ningú no li agrada 
haver d’assumir retallades per petites que siguin, per què diem SI a la pròrroga de 
l’Acord? 
 

• SI volem que el PINHO passi al complement específic, des de l’1 de gener de 
2012. 

• SI volem que ens apliquin el  nou programa PRP, que substitueix al desaparegut 
PIPE, i que al segon semestre del 2012 arribarà als 120€, 13€ menys del que 
cobrem actualment. 

• SI volem mantenir els 24 canvis de servei. 
• SI volem que l’acumulació de jornada no sigui motiu d’exclusió del PRP. 
• SI volem que quan es produeixin cessaments aquests siguin per antiguitat i no 

per codi lloc plaça. Aquest és un dret que vam aconseguir ja fa anys que 
impedeix la discrecionalitat de l’Administració. 

 
 
 
Que creiem que ens espera en cas de guanyar el NO: 
 

• Aplicació de l’acord de Govern de 24 de gener, pel qual es suspèn temporalment 
l’aplicació del Programa de normalització dels horaris i de millora del model de 
prestació del servei dels establiments penitenciaris de Catalunya. 

• El PINHO no el cobrarem, ja ens l’han deixat de pagar aquest mes.  
• El PIPE s'ha acabat i no hi ha programa substitut. 
• Els cessaments seran per codi lloc. 
• Limitació als canvis que ens apliqui la DG. 
 

Per tant, aquest seria el panorama després del NO: l’esforç contundent de les 
mobilitzacions haurà caigut al buit, les forces sindicals molt afeblides i l’Administració 
contenta d’estalviar-se els dos complements i tenir les plantilles ben dividides. 
 
Només si tots entenem que això és una pròrroga i no un nou acord entendrem que 
l’esforç, davant l’ofensiva inicial, ha aconseguit pràcticament el 90 per cent del que ens 
volien arrabassar i que renunciar a això amb un NO és ben legítim, però deixar escapar 
el que tant ens ha costat, arriscant molt, pot ser una gran temeritat. Ara l’Administració 
sap quina és la nostra força, ara no la podem dilapidar amb un rebuig del preacord que 
ens durà a una situació difícil de preveure. 
 
Per acabar, sóc coneixedor de les distorsions que hi ha en el debat que està generant 
aquest preacord. És a la Mesa General, en la que es van trencar les negociacions, on es 
tractava el pla de pensions, la productivitat, el FAS, els 3 dies d’assumptes personals i 
els dies d’antiguitat a compte de vacances que ens prenen, la reducció del sou en un 3 
per cent .... i també de les alliberacions sindicals. Per tant, deixem les coses en el seu 
lloc, i fem balanç en funció de tot allò que només s’ha tractat a la Mesa de Presons. I un 
vot pel SI no es quedar-se a casa, hem de seguir lluitant intentant aturar tot el que està 
plantejant l’Administració a la Mesa General. Tant de bo hi poguéssim aconseguir 
també el 90 per cent de tot allò que ens volen arrabassar i que a la nostra Mesa Sectorial 
hem aconseguit. 
 



Recordeu que en la primera pròrroga, del 2010-11,d’aquest Acord no hi va haver cap 
polèmica, tothom va quedar igual i no es va pretendre negociar nous punts o arranjar 
greuges entre col·lectius. En aquesta possible nova pròrroga del 2012-13 podia haver 
passat el mateix si l’ Administració no hagués fet aquesta retallada brutal, per la qual 
cosa l’objectiu d’aconseguir que tothom assoleixi el màxim del que ha perdut és ben 
legítim, en aquest cas el PIPE ens iguala molt a tots. No podem dir NO a recuperar 1200 
euros durant aquest any, i 1380 euros l’any vinent. 
 
Tot i reconèixer les limitacions que presenta aquesta proposta d’Acord, fruit de la 
conjuntura social i econòmica, mai és agradable donar el vist i plau a un acord que 
suposa un retrocés, per petit que sigui, en les nostres condicions laborals i econòmiques, 
des de CCOO afrontem aquest període amb la determinació que siguin mesures 
limitades en el temps i apostem per que  es valori la posició responsable de la part 
sindical, per la qual cosa us demanem que voteu SI. 
 
Cordialment. 
 
Albert Anton 
Coordinador de l’Agrupació  
de Personal Penitenciar de CCOO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



QUADRE COMPARATIU ESCENARIS A PARTIR DEL DIA 8 
SENSE ACORD     AMB ACORD  

 

Tractament : reducció en un 33% de la jornada dels 
llocs 
de treball ocupats per personal interí del col·lectiu 
d’administració i tècnic, amb reducció 
proporcional de les retribucions”. (ara diu el govern 
que la reducció serà d’un 15%) 
  

Tractament:  No  reducció en un 33% de la 
jornada dels llocs 
de treball ocupats per personal interí del 
col·lectiu d’administració i tècnic, amb reducció 
proporcional de les retribucions”.ESTABILITAT 
LABORAL I DE SOU DURANT LA VIGÈNCIA 
DE L’ACORD 
  

Canvis de Servei : 18 distinció entre canvis 
sol·licitats i rebuts. 

Canvis de Servei : 24  sense distinció entre 
canvis sol·licitats i rebuts. 

Compensació de festius : 8 fixos i 6 condicionats a 
treballar 5 festius 

Compensació de festius : 14 fixos 

Cessament interins tractament, oficines, interior: 
per codi plaça = cessament digital per les direccions 

Cessament interins tractament, oficines, 
interior : com fins ara, amb llum i taquígraf 

Provisions provisionals : No es podrà accedir a cap 
lloc si no es  pot cobrir immediatament: IT comuna, IT 
per accident laboral, etc.. 

Provisions provisionals : no podran accedir els 
alliberats sindicals, podran accedir els que 
estiguin de IT per accident laboral 

PIPE: 

• Primera proposta SUPRESSIÓ  

• restaran exclosos el personal que realitzi la 
compactació horària de jornada (OFICINES 
I TRACTAMENT)  

• 90€ mensuals amb descompte del 30% per 
absència del primer servei 

PIPE: 

• No restaran exclosos el personal que 
realitzi la compactació horària de 
jornada (seguiran cobrant oficines 
i tractament)  

• 2012: 98€ mensuals amb descompte 
del 30% per absència del primer serveis 
2013: 1 de gener 110€mensuals 
          1 de juliol  120€mensuals 

PINHO: 

• Primera proposta SUPRESSIÓ  

• desaparició del complement en cas de no 
acord com a conseqüència del NO al 
referèndum  ( ja no es cobrarà ni el mes 
de gener ni al mes de març). 

PINHO: 

• integració al complement específic i 
recuperació de les quantitats 
perdudes al gener i febrer a la 
nòmina del mes de març. 
IMPORT: 95€ mensuals 

OFICINES I TRACTAMENT:  Jornada i Horari com 
fins ara. Compactació + 1 tarda 

OFICINES I TRACTAMENT:   en el si  de la 
comissió de seguiment de l’acord l’administració 
es compromet a implementar  la possibilitat de 
què el personal tècnic de rehabilitació I oficines 
que deixa de 
percebre els tiquets de menjador, pugui acollir-
se al dret de realitzar jornada contínua 
mentre duri la imposició de la mesura. Es la 
desaparició de la mitja tarda 


