
 
7a Conferència Agrupació 
Personal Penitenciari de 
CCOO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 06/03/2013 

 Barcelona 



1 

 

Índex 1 

 2 

Document 7a Conferència de l’Agrupació 3 

de Personal Penitenciari 4 

 5 

1. INTRODUCCIÓ...................................................................................................... 3 6 

1.1. Quatre anys de malson: 2 de juny de 2009 a març de 7 
2013................................................................................................................... 3 8 

1.1.1. Situació global: la crisi econòmica ...................................................  3 9 

1.1.2. Resum retallades ............................................................................ 4 10 

2. SINDICAT: LA FSC i EL SECTOR .............................................................................. 5 11 

3. L’AGRUPACIÓ: LES SECCIONS SINDICALS, L’EXECUTIVA 12 

 I L’AFILIACIÓ........................................................................................................... 5 13 

3.1 Les Seccions Sindicals ............................................................................ 6 14 

3.2. La Comissió Permanent .......................................................................... 6 15 

3.3 La Comissió Executiva ............................................................................. 7 16 

4. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, DIRECCIÓ GENERAL: ELS ACORDS  17 

I LES NEGOCIACIONS................................................................................................. 9 18 

4.1. Personal.................................................................................................... 10 19 

4.2. Nous centres ........................................................................................... 12 20 

4.3. Acord. Pròrroga ...................................................................................... 12 21 

4.3.1. 2010-2011: 1a pròrroga de l'Acord 2006-2009 .................................. 13 22 

4.3.2.Pròrroga 2012-2013 ........................................................................ 14 23 

5. PROJECTE DE POLÍTICA PENITENCIÀRIA .............................................................. 15 24 

5.1 On som ...................................................................................................... 15 25 

5.2 Objectius pels propers 4 anys ...............................................................  16 26 



2 

 

5.2.1. Incentivació del programa de rendiment professional 27 
(PRP) ....................................................................................................  16 28 

5.2.2. Promoció interna ........................................................................... 17 29 

5.2.3. Horaris ........................................................................................  17 30 

5.2.4. Formació .....................................................................................  17 31 

5.2.5. Mobilitat  a altres departament ........................................................ 19   32 

5.2.6. Revisió del decret de 2a activitat ..................................................... 19 33 

5.2.7. Salut laboral ...................................................................................19 34 

5.2.8. Obertura nous centres ................................................................... 20 35 

5.2.9. Millores socials ............................................................................. 20 36 

5.2.10. Altres ......................................................................................... 20 37 

 38 

5.3. Col·lectius específics 39 

 40 

5.3.1. SERVEI INTERIOR.............................................................................. 21 41 

5.3.2. TRACTAMENT ......................................................................................22 42 

5.3.3. OFICINES ..............................................................................................22 43 

5.3.4. INTERINS ............................................................................................ 23 44 

5.3.5. PERSONAL CENTRES OBERTS ....................................................... 24 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 



3 
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L'AGRUPACIÓ DE PERSONAL 54 

PENITENCIARI  55 

 56 

1. INTRODUCCIÓ 57 

 58 

Durant aquest nou mandat, la nostra agrupació arribarà al 25è aniversari. Ara és el 59 
moment de triar les persones que, desprès de recollir i treballar les aportacions de les 60 
diferents seccions sindicals i afiliats, un cop es doni per finalitzat aquest document i 61 
sigui aprovat a la 7a conferència,  s'encarregaran de dur-les a terme amb la màxima 62 
fidelitat. 63 

Hem patit un canvi de govern en aquest últim mandat que, amb les seves polítiques, 64 
ha provocat una involució, tant pel que fa a les retribucions del personal de la 65 
Generalitat, com a les seves condicions laborals, a nivells dels anys 90. Les retallades 66 
del govern de PSOE, CiU i PP en drets aconseguits al llarg dels anys han malmès les 67 
nostres condicions laborals, i els seus efectes els veurem a mig termini, donat que 68 
cada cop es farà més difícil desconnectar de la feina com a conseqüència del gran 69 
nombre de dies que ens han tret (dies de premis d'antiguitat, dies per triennis, dies 70 
d'assumptes personals i compensació de festius).   71 

 72 

1.1. Quatre anys de malson: 2 de juny de 2009 a març de 2013 73 

 74 

El 2 de juny de 2009 vam celebrar la nostra 6a Conferència i el 20è aniversari de 75 
l'Agrupació de Presons de CCOO de Catalunya en un ambient molt més optimista que 76 
el que vivim avui en dia, tal com volem reflectir en aquest document en els següents 77 
punts, intentant descriure l’evolució seguida en els diferents àmbits que ens afecten. 78 

 79 

1.1.1. Situació global: la crisi econòmica 80 

Quan va tenir lloc la 6a conferència de l’Agrupació, a Catalunya teníem un govern d’ 81 
entesa format per PSC, ERC, ICV-EUiA, presidit per José Montilla (PSC) amb 13 82 
consellers i un vicepresident. La consellera de Justícia era Montserrat Tura i 83 
Camafreita (PSC), que va ser rellevada al final del 2010 per Pilar Fernàndez i Bozal 84 
(independent), donat que vam perdre les eleccions i va entrar el govern de CIU, 85 
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presidit per Artur Mas i Gavarró. Es van convocar noves eleccions dos anys després, 86 
tornant a guanyar CIU. No li surt bé a Artur Mas la jugada d’autoproclamar-se líder de 87 
l’independentisme, governant aquest cop en minoria. 88 

Es canvia el nombre i alguns dels consellers: es passa de 13 conselleries al 2010 a 12 89 
al 2012. Una de les conselleries que pateixen més canvis és la de Justícia i com a nou 90 
conseller es nomena a Germà Gordó i Aubarrell (CDC) que a l’anterior legislatura era 91 
el secretari de Govern i un pes fort del partit. 92 

Sabem que aquesta és la pitjor situació econòmica, social i política per la que hem 93 
passat des dels orígens de l’Agrupació. Ha provocat, i està provocant, uns efectes 94 
devastadors en la societat, amb la progressiva pèrdua dels trets essencials de l’estat 95 
del benestar. 96 

Pel que fa a l’administració pública, això s’ha traduït en la pèrdua de part dels drets 97 
adquirits i en retallades salarials, i pel que fa als interins i interines, en acomiadaments 98 
i reducció del 15 % de jornada i sou. 99 

 100 

1.1.2. Resum retallades 101 

 102 

Amb impacte salarial 103 

• Reducció del 5% de les retribucions del personal inclòs en l’àmbit del sector 104 
públic (RDL 8/2010, de 20 de maig). (Govern de l’Estat, 2010) 105 

• Suspensió de les aportacions al pla de pensions, eliminació del complement de 106 
productivitat i del Fons d’Acció Social. (Govern de la Generalitat, 2011) 107 

• Reducció del 5% de les retribucions corresponents a 2012 (Generalitat), 108 
anul·lat  109 

• Reducció de la paga extra de desembre 2012 (aprox. 7%, Govern de l'Estat) 110 

• Eliminació de la reducció d’1/3 de jornada amb la percepció de la totalitat de les 111 
retribucions durant el primer any de vida dels fills (Generalitat, 2012) 112 

• Suspensió de les millores directes de la prestació econòmica d’incapacitat 113 
temporal, substituint finalment, a partir del 15 d’octubre, la suspensió per 114 
l’establiment de 3 trams de percentatge sobre el total en els primers 21 dies. 115 
(Generalitat, 2012). 116 

• Retallada del PIPE, canvi a PRP amb reducció dels imports i penalització no 117 
solament per absències si no per retards (Generalitat, 2012). 118 

• Pèrdua del tiquet menjador (Generalitat, 2012). 119 

 120 
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Sense impacte salarial 121 

• 1a reducció de 9 a 6 dies el permís d’assumptes personals (Generalitat, 2012) 122 

• Eliminació dels dies addicionals d’assumptes personals a partir del 6è trienni 123 
(Estat, 2013)  124 

• Eliminació dels dies addicionals de vacances (Generalitat, 2012). 125 

• 2a reducció de 6 a 3 dies el permís d’assumptes personals (Estat, 2013) 126 

• 22 dies vacances en lloc dels 23 del 2012 (Estat, 2013). 127 

• Reducció de 16 a 14 dies de compensació de festius, penalitzats per absències, 128 
especialment en dies festius, i retards. 129 

2. SINDICAT: LA FSC I EL SECTOR DE LA GENERALITAT 130 

 131 

Ara, més que mai, necessitem el suport de la FSC i del sector de la Generalitat. 132 
Treballem amb moltes ganes per a continuar essent representatius als nostres centres 133 
de treball, estar propers als nostres afiliats, però no és suficient: els temps han canviat 134 
i ens hem d'adaptar, cada cop més, el sindicat té més demandes de serveis i hem 135 
d'arribar a ser capaços d'oferir-los. 136 

Hem de treballar més en clau de federació, recolzar-nos amb el sector i compartir i 137 
buscar tots plegats noves eines i formes d'arribar als nostres companys als centres de 138 
treball. Estem patint un degoteig constant de baixes, se'ns culpabilitza a nosaltres de 139 
que no hem fet res per aturar retallades, fins i tot molta gent ens veu culpables dels  140 
acomiadaments d'interins. 141 

És cert que els sindicats, potser, no hem aconseguit protegir tot el que teníem guanyat 142 
en drets i retribucions, però també s'ha de dir que els acords d’aquests darrers anys 143 
han estat fruit d'un treball i compromís de les persones que formen els sindicats i que 144 
plegats, amb el suport del conjunt de treballadors i treballadores ens han fet arribar a 145 
unes condicions laborals acceptables. Des d'aquestes línies vagi el nostre 146 
reconeixement per a tots ells. 147 

3. L'AGRUPACIÓ: LES SECCIONS SINDICALS, L'EXECUTIVA 148 

 I L’AFILIACIÓ 149 

 150 

A l'Agrupació hem patit molts canvis: al juny de 2009 surt escollit coordinador el 151 
company Josan L. que va estar al front de l'Agrupació fins a finals de l'any 2010, sent 152 
substituït per la companya Cristina M. que va continuar el mandat fins al gener de 153 
2012, essent  substituïda per l'actual coordinador Albert A. 154 
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L'executiva va ser constituïda per set persones i el coordinador, i normalment funciona 155 
convidant als responsables de la resta de seccions sindicals de cada centre més els 156 
membres nats. Per mandat congressual, aquest òrgan no pot estar compost per més 157 
de 8 persones.  158 

L'estructura interna de l'Agrupació restaria composada per tres òrgans: 159 

3.1 Les Seccions Sindicals 160 

Les seccions sindicals són el pilar de la nostra organització. El treball dels delegats i 161 
delegades als centres de treball ha de tenir una relació directe amb la consolidació del 162 
sindicat en el centre de treball i en l’augment afiliatiu. Això vol dir que les seccions 163 
sindicals, front a la situació actual de retrocés i pèrdua d’afiliació,  han de fer un esforç 164 
extra per endegar campanyes d’afiliació,  potenciar les assemblees d’afiliats/des i de 165 
treballadors/es, augmentar la presència pública de CCOO als centres,  potenciar i 166 
cuidar l’atenció al treballador/a i l’afiliat/da al centre de treball,  cercar el suport del 167 
sindicat  territorial allà on es pugui per aprofitar els recursos que ens ofereix la FSC 168 
(formació, atenció a l’afiliat, serveis, preus) a la fi, dotar-nos de les eines i dels 169 
esforços   que ens permetin fer de les seccions sindicals de CCOO als centres de 170 
treball un referent pels treballadors, clarament diferenciat  amb els altres sindicats. 171 

En aquest sentit, els nostres delegats/des han de veure augmentat el seu grau 172 
d’implicació en les tasques i les responsabilitats  a les seccions sindicals.  La situació 173 
ho requereix.  No serà sinó amb aquesta feina del dia a dia com puguem fer front al 174 
degotall de pèrdua d’afiliació i mantenir la implantació als centres, de com puguem fer 175 
front a la resta de forces sindicals, tant les que ja estan implantades com les que es 176 
volen implantar. Quant més forts siguem organitzativament als centres de treball, millor 177 
resistirem el que ens caigui al damunt. 178 

Un funció fonamental de les seccions sindicals es la de fiscalitzar i controlar les 179 
actuacions de les direccions dels centres, tasca que alguns casos haurà de comptar  180 
amb el suport de l 'agrupació i el recolzament de l 'estructura del sindicat . 181 

 182 
    3.2. La Comissió Permanent                              183 

  184 

  Formada per :       185 

            186 

La Comissió Permanent és l’estructura encarregada de portar a terme els mandats de 187 
la conferència, les negociacions sindicals amb el Departament i les relacions amb 188 

Coordinador 

Responsable 
Organització 

Responsable Acció 
Sindical 



7 

 

l'estructura del Sector Generalitat i de la FSC, i la gestió de les tasques pròpies per 189 
portar endavant l'activitat de l'Agrupació. 190 

La Comissió Permanent es reunirà d'ordinari setmanalment. El coordinador de 191 
l'Agrupació, quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin, pot convidar a les 192 
reunions als membres de la Comissió Executiva que estimi convenient. 193 

 194 

3.3 La Comissió Executiva 195 

 196 

 197 

 198 

Per mandat congressual de la FSC, la comissió executiva estarà composada per 7 199 
membres més el/la  coordinador/a. Aquest set membres seran: el/la secretari/ària del 200 
CP Tarragona, el/la secretari/ària del CP Lleida, el/la secretari/ària del CP Girona, el/la 201 
secretari/ària del CP Figueres, i el/la secretari/ària del CP Lledoners, a més a més, 202 
el/la responsable d’organització i el/la responsable d’acció sindical. 203 

A les reunions de la Comissió Executiva podran assistir la resta dels secretaris i 204 
secretàries generals de les diferents seccions sindicals de l'àmbit penitenciari, com a 205 
convidats, quan es tractin temes que els afecti, amb veu i vot. 206 

La Conferència escollirà, d’una banda, al coordinador o la coordinadora de l'Agrupació 207 
de Personal Penitenciari i d’altra, altres dos persones, que seran els responsables 208 
d’organització i d’acció sindical, que seran nomenats en la primera reunió de la 209 
Comissió Executiva després de la Conferència a proposta del coordinador o la 210 
coordinadora. 211 

El/la responsable del personal laboral, el/la responsable de l'àrea de salut laboral i el/la 212 
responsable de tractament també podran assistir a la Comissió Executiva.  213 

El/la responsable de tractament serà escollit per la Comissió executiva. 214 

Comissió Executiva 

Coordinador/a Secretari/ària 
CP  Ponent 

Secretari/ària 
CP Tarragona 

Secretari/ària 
CP Figueres 

Secretari/ària 
CP Girona 

Secretari/ària 
CP Lledoners 

Responsable 
Acció Sindical 

Responsable 
Organització 
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El/la responsable de l'àrea de salut laboral serà escollit per i entre els delegats i les 215 
delegades de prevenció que assisteixen al Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 216 
Presons, i dependrà directament de l'àrea de salut laboral del Sector o de la FSC i es 217 
coordinarà amb el/la responsable d'acció sindical. 218 

El/la responsable de l'àrea del personal laboral que treballa als centres penitenciaris 219 
serà la persona que ocupi aquest càrrec dins de l'estructura del Sector de la 220 
Generalitat i es coordinarà directament amb el coordinador o la coordinadora de 221 
l'Agrupació. 222 

Les persones que treballin en tasques de suport per a l'Agrupació, així com la gestió 223 
dels mitjans materials dependran directament del/de la responsable d'organització que 224 
els coordinarà per tal de donar una millor atenció als afiliats També existirà un/a  225 
encarregat que coordini i derivi al gabinet corresponent, els conflictes individuals que 226 
puguin tenir els afiliats, i farà un seguiment dels mateixos. A més, informarà dels casos 227 
més rellevants a la Comissió Executiva.  228 

La Comissió Executiva es reunirà obligatòriament quan hi concorrin les següents 229 
circumstàncies: 230 

1.- Aprovació del calendari i dels continguts d'actes reivindicatius i 231 
mobilitzacions i de l'aprovació de plataformes de negociació. 232 

2.- Aprovació d'esborranys d'Acords sindicals amb el Departament de Justícia o 233 
qualsevol altre òrgan administratiu de la Generalitat. 234 

3.- Quan ho demanin un mínim de 6 secretaris/àries generals de seccions 235 
sindicals. 236 

4.- Quan, per la importància del tema a tractar, ho consideri convenient el 237 
coordinador de l'Agrupació. 238 

I, en qualsevol cas, una vegada al trimestre. 239 

Un objectiu molt important per aquests propers 4 anys és millorar la comunicació entre 240 
les seccions sindicals i la comissió permanent, així com la informació a l’afiliat. Hem de 241 
ser més àgils a l’hora d’informar. 242 

De vegades, el funcionament normal de l’estructura del sindicat és molt burocràtic i fa 243 
que ens perdem en formalismes, deixant de donar el servei esperat per l’afiliat.  244 

També hem de començar a treballar a les xarxes socials (Twitter, Facebook...) per a 245 
poder arribar més ràpid als nostres afiliats/ades. Hem de continuar el procés de millora 246 
de la pàgina web.  247 

Renegociar i millorar les condicions de la pòlissa de  defensa jurídica amb Atlantis. 248 

 249 

 250 
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4. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, LA DIRECCIÓ GENERAL: ELS 251 
ACORDS I LES NEGOCIACIONS 252 

 253 

A l'any 2009 teníem una directora general i un secretari de Serveis penitenciaris, 254 
Rehabilitació i Justícia Juvenil, el qual pertanyia al PSC. L’11 de gener del 2011 va ser  255 
reemplaçat per Ramón Parés i Gallés (UDC), com director general de serveis 256 
penitenciaris. Amb les eleccions de 2012, el 8 de gener de 2013, es nomena Xavier  257 

Martorell i Villalobos com a director general, persona amb un pes important a CDC, a 258 
més de ser amic personal del nou conseller Germà Gordò. 259 

Durant aquests anys, l'evolució de les estadístiques del departament en els diferents 260 
indicadors és la següent: 261 

Població penitenciària

Al novembre de 2012 hi havia 10.148 interns, és a dir no solament no ha crescut 267 
respecte al 2009 sinó que ha descendit, 672 eren dones i el percentatge d'edat entre 268 
31 i 40 anys gairebé no ha variat (35,53%). El delicte majoritari no ha variat encara que 269 
s'ha reduït el percentatge al 40,66%. En aquesta data hi havia 1.703 interns en 3r grau 270 
i 1.054 persones en llibertat condicional, que representa un augment significatiu 271 
respecte al 2009.A finals del 2011, hi havia un 9,6% dels penats en situació de llibertat 272 
condicional, en comparació amb el 8,99% de l'any anterior. 273 

: a finals del 2009 hi havia 10.525 interns, dels quals 743 eren 262 
dones, 8.135 penats, 4.565 estrangers (el 43,40%) i la majoria tenen entre 31 i 40 anys 263 
(35,7%). El 52,5% va cometre un delicte contra el patrimoni i la mitjana de dies de 264 
condemna és de 2.877 dies (7 anys i 88 dies)  (memòria del Departament de Justícia 265 
del 2009). Hi havia 1.922 interns en 3r grau i 760  persones en llibertat condicional.  266 

La desacceleració dels dos darrers anys es deu a una probable disminució de l'activitat 274 
delictiva a Catalunya durant el 2011 (2,6 % respecte de l'any anterior), a la reforma del 275 
Codi penal de 2010 o  al canvi en els fluxos migratoris de la població general de 276 
Catalunya. La població estrangera ha disminuït un 1,06% durant el 2011. 277 

Una de les raons principals pot ser l’impacte de la Circular 1/2011 sobre estrangeria 278 
als centres penitenciaris de Catalunya. El 31 de gener de 2012, després de 4 mesos i 279 
mig de vigència de la circular, el nombre d'expulsions ha augmentat en un 105%, en 280 
comparació  amb el mateix període de l'any anterior. 281 

Pressupost

Ja en aquest any es parlava de 

: La Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació  i Justícia Juvenil va 282 
comptar amb un pressupost total de 352,85 milions d’euros per al 2009, la qual 283 
suposava un augment del 5,79% amb relació al 2008, las remuneracions de personal                       284 
representava el   61,61% i el capítol 2, despeses de béns corrents i de serveis   era del     285 
27,58 % (299.331.151,61  €). 286 

contenció de la despesa

Es va reduir el nombre de substitucions i  reforços d’una mitjana de 204 al 2008, a una 288 
mitjana de 123 substitucions i reforços/mes al 2009.  289 

:  287 
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En les contractacions hem passat d'un increment de personal de 900 treballadors al 290 
període 2007-2008, per poder cobrir les necessitats de personal de les noves 291 
infraestructures, a un increment de 454 nous llocs de treball al 2009. 292 

Estalvi en despeses corrents com ara la llum, l'aigua, els materials fungibles o el 293 
vestuari, la qual cosa ha representat més del 70% sobre la despesa de 2008. 294 

Programa del control i tractament de l'absentisme laboral: l'absentisme laboral  va ser 295 
del 6,2% al juny de 2009 davant el 6,7% en el 2008.  296 

El pressupost del departament del 2011 va ser de 917,7 milions d'euros, una 297 
disminució del 8,9% respecte al 2010, dels quals 560.547.726 €  van ser destinats a 298 
capítol I (personal) i 263.019.300€ a capítol II (bens i serveis).  299 

4.1. Personal 300 

El dia 31 de desembre de 2009 el Departament de Justícia tenia en actiu 13.901 301 
treballadors. El 92,52% estaven vinculats amb l'Administració mitjançant relació 302 
funcionarial, quasi el 50% dels quals són funcionaris interins, i el 7,32% hi tenien una 303 
relació de caràcter laboral. 304 

 305 

Alts càrrecs ........................................13 306 

Personal eventual.................................9 307 

Personal funcionari........................8.593 308 

Personal funcionari interí............. 4.268 309 

Personal laboral fix ........................ 505 310 

Personal laboral temporal ............. 513 311 

 312 

Total   .........................................13.901 313 

 314 

Als centres penitenciaris hi havia 4.681 treballadors: 4.193 funcionaris (més 51 no 315 
consolidats), i  437  laborals. Als Serveis Socials en l'Àmbit Penal                                                 316 
hi havia un total de 183 treballadors, dels quals 13 no eren consolidats.  317 

A finals del 2011 hi havia 4170 funcionaris i 424 laborals als centres penitenciaris, més 318 
168 funcionaris als Serveis Socials de l'Àmbit Penitenciari. Com es pot apreciar s'ha 319 
perdut personal. 320 

 321 

 322 
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Personal dels centres penitenciaris 323 

 (Font. DGSPR) 324 

 325 

        
        
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
Plantilla serveis penitenciaris 
 

3.698 4.294 4.729 5.029 5.050 4.930 4.694 

 
Població d'interns l'últim dia 
 

8.970 9.395 10.051 10.525 10.520 10.513 10.062 

        
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ràtio global 2,42 2,18 2,12 2,09 2,08 2,13 2,14 

Ràtio àrea vigilància 3,88 3,46 3,31 3,25 3,22 3,29 3,30 

Ràtio àrea rehabilitació 12,28 11,23 11,52 11,28 11,40 11,81 14,90 
 326 

 327 

Distribució per centres i llocs 328 
(Font: DGSPR) 329 

 330 
 331 
 332 
 333 

 334 

 335 
 336 

 337 

 338 

 339 
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4.2. Nous centres 340 

El pla de nous equipaments que havia fet el govern tripartit s'ha aturat. El Departament 341 
de Justícia és conscient que no es pot continuar amb el nivell d'endeutament tant alt, 342 
amb la crisi que estem patint.  343 

Aquest segon govern de CIU té la intenció de presentar un nou pla d'equipaments que 344 
abastaria fins l'any 2020, que en un futur immediat pretén obrir Puig de les Basses, 345 
seguidament Mas d'Enric i finalment, 2015-2016, tancarien la presó Model de 346 
Barcelona . Aquests dos centres tenen uns cost aproximat de 1.900.000€. al mes. 347 

En quant a les futures presons de Tàrrega i Sant Llorenç d'Hortons quedarien 348 
reservades per al futur, donat el decreixement de la població reclusa que no els fa 349 
necessàries actualment. 350 

El tancament de la Model no es produirà abans del 31 desembre 2014, és a dir al 351 
2015-2016. Per poder tancar-la necessiten un centre obert i un centre de preventius, 352 
projecte aturat ara per ara. 353 

El Puig de les Basses porta ja tres anys de retard en la seva obertura, això provoca 354 
que la major part del personal destinat a aquest centre, que ja van aprovar l’oposició 355 
(JU26), hores d’ara encara no tingui una destinació definitiva. Per poder recol·locar 356 
aquest personal el departament va haver de cessar tot el personal interí, inclús alguns 357 
d'ells ocupava vacants reservades. Aquesta situació ha provocat que ara tinguem a la 358 
major part dels interins que han prestat serveis amb la prestació d'atur esgotada, o a 359 
punt d’esgotar-se, i sense cap perspectiva de ser cridats a ocupar un lloc de treball en 360 
el proper semestre. 361 

Els últims esdeveniments (fugida de dos interns del C.P. Figueres), sembla ser que 362 
han provocat una gran preocupació al departament, i tenen molt d'interès en accelerar 363 
l’obertura. A dia d’avui el Departament de Justícia diu  que vol obrir Puig de les Basses, 364 
si és possible, durant el tercer trimestre d'enguany. Tant de bo sigui així. 365 

No està clar quin model penitenciari tindrem. Esperem que el nou equip de govern 366 
tingui un projecte de futur i sabem tots què serem quan siguem grans. 367 

 368 

4.3. Acord. Pròrroga 369 

Gràcies a les primeres mobilitzacions del personal penitenciari, aquest punt es va 370 
traslladar de la Mesa General de Negociació dels empleats públics al grup de treball 371 
de personal penitenciari, és a dir, a la "Mesa Sectorial de Presons". Això es pot 372 
comprovar llegint el resum de la reunió de negociació del 20 de desembre, on 373 
l'Administració convoca la reunió per imperatiu de la Mesa General. En aquesta reunió 374 
es parlava d'un nou programa que substituiria al PIPE, amb un import de 75 euros 375 
mensuals, i noves condicions que afectarien als canvis, al cessament del lloc de treball, 376 
a la compensació de festius, a les provisions provisionals i a les jornades acumulades. 377 

 378 



13 

 

4.3.1. 2010-2011: 1a pròrroga de l'Acord 2006-2009 379 

 380 

El Programa d'Incentivació de la Presencia Efectiva (PIPE) es prorroga amb els 381 
paràmetres  i  quantitats que es van establir per a  l'any 2009. 382 

Es pacta una data pel procés de promoció interna del D al C, convocat en aplicació del 383 
punt 5.1. de  l'Acord 2006-2009, el qual s’havia de resoldre abans del mes d'abril de 384 
2010, i tindria efectes des del dia 1 d'abril de 2010. Al final es publica al juny del 2009, 385 
però no es resol fins el maig de 2010. La segona i darrera promoció s'haurà de 386 
realitzar abans que finalitzi el 2013, amb el nombre de places que encara restin en 387 
servei actiu. L'administració, en el seu afany de retallar, ha decidit reconvertir al C totes 388 
les places ocupades per interins del grup D sense esperar a que es faci la promoció. 389 
Des de la nostre Agrupació continuem defensant, davant la DG, que fins que no es 390 
finalitzi la promoció interna especial del grup D al C, no s'han de cessar els interins del 391 
D. 392 

L'any 2010 es va fer la darrera convocatòria de la promoció professional en el mateix 393 
lloc de treball, en una única convocatòria que es va resoldre el 2011.   394 

El programa "de normalització dels horaris” es va estendre a la totalitat dels funcionaris 395 
de l'àmbit de règim interior, que van passar a demanar un màxim total de 12 canvis 396 
anuals, i acceptar altres 12,  i a percebre la quantitat de 100 € mensuals. 397 

La creació de l’àmbit funcional d’execució penal, mitjançant l’Acord GOV/54/2009, de 398 
24 de març, permet adequar els processos de selecció i provisió a les necessitats 399 
d’aquest àmbit . Es preveu  l’aprovació per part del Govern d'una oferta d'ocupació 400 
pública parcial per a cada especialitat de les places vacants (no ocupades 401 
definitivament, ni reservades) i realitzar els corresponents processos selectius d'accés, 402 
adaptant la valoració dels mèrits a les funcions a desenvolupar en els llocs de treball 403 
de centres penitenciaris. Es preveia la convocatòria del procés selectiu de psicòlegs 404 
durant el quart trimestre de l'any 2010,  i la de juristes, educadors socials i treballadors 405 
socials durant el període de vigència de la pròrroga. Es va començar a parlar de les 406 
bases de les oposicions de psicòlegs, i encara que es va convocar les de psicòlegs de 407 
la resta de la Generalitat, es van paralitzar tots els processos selectius, la qual cosa no 408 
va permetre als interins de tractament regularitzar les seves places, amb els perjudicis 409 
que això va comportar al 2012. 410 

També està pendent la convocatòria de 150 places del cos de diplomatura, grup A 411 
(subgrup A-2) de serveis penitenciaris.  Aquest punt mai es va començar a tractar pels 412 
problemes econòmics que ja es van començar a detectar. 413 

Tancament de centres: es ratifica  el pacte de 16 de juny de 2008 relatiu a les 414 
condicions i garanties de provisió de llocs en la pròpia localitat, transport col·lectiu, 415 
prioritat de retorn a la localitat d'origen i compensacions econòmiques, a aplicar als 416 
trasllats de dependències dels centres penitenciaris.  417 

 418 
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4.3.2.Pròrroga 2012-2013 419 

 420 

A finals del 2011 es tramitava el Projecte de Llei de Mesures Fiscals i Financeres que, 421 
a més de les mesures generals, incloïa en el punt 9è la suspensió del Programa 422 
d'incentivació a la normalització horària i de reducció de l'absentisme i incentivació de 423 
la presència efectiva, i el 24 de gener de 2012 es difon l'Acord de suspensió del 424 
pagament del PINHO, en tant no sigui ratificada la proposta d'acord en el referèndum 425 
del dia 7 de febrer. 426 

La matinada del 21 de gener del 2012, just fa un any, es va firmar la segona pròrroga 427 
de l'acord 2006-2009. La pròrroga va ser ratificada en referèndum per un 63'88% de la 428 
plantilla, donant-li així trasllat per a la seva ratificació a la mesa de la Funció Pública. 429 

Si bé és cert que, per primera vegada, l'acord va suposar un cert retrocés en les 430 
condicions laborals i retributives que teníem, es va intentar reduir l'impacte de les 431 
retallades econòmiques i de drets que ens volia aplicar l’Administració de manera 432 
unilateral. El document gairebé té dues pàgines, però està donant lloc a un munt 433 
d'interpretacions unilaterals i restrictives per part de l'administració. Val a dir, que 434 
l'administració es va negar a concretar i especificar alguns punts quan vam avisar que 435 
podien donar lloc a interpretacions. 436 

Com a punt positiu es va aconseguir la integració del programa PINHO al complement 437 
específic ( 1.140 € bruts anuals) dels col·lectius que tenien dret a aquest complement i 438 
que eren enumerats a l'acord 2006-2009. L’Administració no va atendre les peticions 439 
per aplicar aquest complement a d’altres col·lectius que també tenen dret a percebre’l 440 
(coordinadors d'unitat especialitzada, tècnics intermedis de prevenció i tots els 441 
treballadors de rehabilitació i administració).  442 

En incorporar el PINHO al CE es van limitar els canvis de servei a 24, entre sol·licitats i 443 
rebuts, i no 12 com pretenien al començament. Durant bona part del 2012 s’ha estat 444 
discutint sobre la comptabilització dels canvis, essent la interpretació de l'administració 445 
molt restrictiva, encara que al final, després d'un munt de reunions i discussions, hem 446 
aconseguit que s'apliqui la interpretació que tots fèiem. 447 

Un altre punt molt polèmic va ser la retallada en la compensació de festius, que van 448 
passar de 16 dies a 14, però subjectant el seu gaudiment a moltes condicions. La 449 
negociació d'aquest punt venia lligada a la negociació del nou programa que havia de 450 
substituir al PIPE. En un principi, l'Administració pretenia que només es compensessin 451 
els festius realment treballats, després coincidien uns pocs fixos i altres variables, fins 452 
arribar als 14 dies des del principi d'any, però amb penalitzacions vinculades a les 453 
baixes i absències.  454 

Al final del 2012, l'administració, en contra de totes les nostres argumentacions i 455 
queixes,  va imposar unilateralment el còmput de la compensació de festius per hores, 456 
al·legant  el tractament igualitari que han de tenir respecte al assumptes personal, 457 
computant cada dia a 7,5 hores sense atendre els nostres requeriments. 458 
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El personal en situació d'alliberament sindical, o amb moltes hores, no podrà cobrir les 459 
provisions provisionals, si no pot desenvolupar la tasca de manera efectiva. 460 

Un nou programa, el PRP,  substitueix l’antic PIPE amb els següents imports: de l’1 de 461 
gener 2012 al 31 de desembre 2012,294 € trimestrals; de l’1 de gener 2013 al 31 de 462 
juny 2013, 330 € trimestrals; de l’1 de juliol 2013 al 31 de desembre 2013, 360 € 463 
trimestrals. Les quantitats baixen respecte el PIPE i les condicions pel seu cobrament 464 
empitjoren: per l'absència d'un dia, es perd el 30% del total del trimestre. Recordem 465 
que en primer moment oferien només 75 €/mes i volien que el personal d'oficines i 466 
tractament no pogués compactar la jornada. 467 

Els responsables del Departament es van comprometre a fer una petició al Govern 468 
perquè apliqués l'excepció de tot el personal interí de l'àmbit d'execució penal a la 469 
mesura indiscriminada que redueix un terç el sou i la jornada. Finalment es va aplicar 470 
la mesura de reducció de jornada i sou a tots els interins, llevat dels que presten servei 471 
a l'interior. 472 

 473 

5. PROJECTE DE POLÍTICA PENITENCIÀRIA 474 

 475 

5.1 On som 476 

 477 

Com ja es va esmentar al text de la 6a conferència, on es deia que "els seus resultats 478 
en una millora general de les condicions laborals i retributives i el salt produït ha estat 479 
tan gran que resultarà molt complicat seguir avançant significativament en aquests 480 
terrenys", no només no hem pogut avançar, sinó que hem retrocedit, ens ha estat 481 
impossible parar els atacs dels governs de dretes a base de decrets, abatent la línia de 482 
flotació dels drets dels treballadors i deixant en una situació molts precària als 483 
representants dels treballadors, als que es responsabilitza sovint de tot el que estem 484 
patint. 485 

1r.  Retallades en retribucions. 486 
2n. Retallades jornada i horaris del personal interí (15%). 487 
3r. Dificultat d'introduir millores significatives en matèria d'horaris i lliurances, i        488 
d'aplicació de la llei de conciliació de la vida laboral i familiar i d'altres. 489 
4t. Moltes reivindicacions depenen de modificacions legislatives de caire estatal 490 
i/o autonòmic (jubilació anticipada, malalties professionals...). 491 
5è. Supressió d'ajuts (FAS), Pla de jubilació. 492 
6è. Canvis legislatius de fons ja aprovats o per aprovar (EBEP, reglament de 493 
presons català,  legislació de funció pública catalana). 494 
7è. Pèrdua de dies d'A/P, CF, premis per antiguitat, dies addicionals de 495 
vacances. 496 
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Quan crèiem que havíem arribat a un bon estatus laboral, que la nostra feina era 497 
reconeguda i valorada, tot queda ensorrat: comencen a esquarterar allò que ens va 498 
costar tants i tants anys d'aconseguir, no tenen treva i els representants de 499 
l'Administració, liderats per representants de Funció Pública i Economia, comencen a 500 
sostreure'ns tots els drets laborals com no s'havia vist mai a la història democràtica 501 
d'aquest país. 502 

Haurem de ser hàbils i aconseguir retornar la confiança dels treballadors, i junts 503 
podrem aconseguir ser la veu principal i marcar els objectius que seran la fita a assolir. 504 

 505 

5.2 Objectius pels propers 4 anys 506 

 507 

S’ha de treballar per millorar l’acord de condicions actuals, lluitant per recuperar els 508 
avenços perduts en els darrers dos anys. Els eixos de la nostra actuació seran els 509 
següents: 510 

 511 

5.2.1. Incentivació del programa de rendiment professional (PRP) 512 

 513 

Com a primera opció, proposem que s’incorpori al complement específic i com a 514 
segona opció, la recuperació de la quantia més alta que vam arribar a tenir, 140€ 515 
mensuals. 516 

El PIPE, actualment anomenat PRP, a l'acord del 2006 es va establir a canvi d'un 517 
increment real del complement específic i actualment està en qüestió el seu cobrament 518 
i eficàcia. El PRP marca una gran diferència en el nostre col·lectiu respecte a la resta 519 
treballadors de la Generalitat, ja que penalitza qualsevol tipus d’absència i millora les 520 
altres alternatives que existeixen per a controlar l’absentisme. Per tant, demanem un 521 
increment de 10 € mensuals per cada mig punt de diferència per sota la taxa 522 
d’absentisme global a l’àmbit de la Generalitat.  523 

Compensació de festius 524 

Mentre la gran majoria de treballadors de la Generalitat gaudeixen de 14 dies de 525 
compensació de festius, contemplats al calendari anual, els que treballen en servei 526 
interior veuen retallat aquest dret de forma desproporcionada i, especialment,  aquells 527 
que treballen de dilluns a divendres, festius inclosos. 528 

A mig i curt termini hem de recuperar els 16 dies de compensació de festius no 529 
subjectes a cap tipus de penalització per absències o faltes de puntualitat. I, en 530 
qualsevol cas, no es pot penalitzar de manera desproporcionada les absències en 531 
festius amb dos dies de compensació de festius per servei, ni penalitzar els retards, 532 
també amb dies de compensació, que ja es penalitzen amb el PRP. 533 
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Crèiem que s'han de premiar els serveis treballats en festius especial, com per 534 
exemple les nits del 24 i 31 de desembre, o els torns diürns del 25 de desembre o 1 de 535 
gener. El premis poden ser monetaris o en compensació de dies extres, a banda dels 536 
dies de compensació de festius.  537 

 538 

5.2.2.    Promoció interna 539 

 540 

En cas de millora econòmica, durant l'any 2014, s'activarà la promoció interna del C al 541 
B, contemplada en l'acord 2006-2009. També s’haurà de permetre que els tècnics 542 
especialistes puguin presentar-se a les oposicions dels cossos d’administració general 543 
de la Generalitat, així com els funcionaris del grup B de presons puguin presentar-se a 544 
les oposicions del grup A, específiques o generals. 545 

Abans de finalitzar al 2013 s’ha de resoldre la promoció interna especial del D al C. Als 546 
que no l’hagin superat, se’ls hauria d’excloure de les proves físiques,  en els processos 547 
selectius de tècnics especialistes. 548 

Convocatòries de concursos i oposicions anuals que incloguin la totalitat de les places 549 
susceptibles a convocar.  550 

 551 

5.2.3. Horaris 552 

 553 

Recopilació dels horaris existents de tots els col·lectius en únic document, en el que es 554 
recullin tots els drets associats a cada tipus d'horari, d’acord amb les seves 555 
peculiaritats. Negociació de la millora d’horaris d’alguns col·lectius, com són les 556 
oficines, tractament, àrees mixtes i CUSI’s i CAF’s que treballen de dilluns a divendres, 557 
respectant el seu dret a decidir.  558 

Fórmules de nous horaris per als centres oberts i seccions obertes. 559 

La comissió de seguiment propiciarà fórmules d'horaris rotatius per finalitzar en els 560 
horaris de tarda obligatoris. 561 

 562 

5.2.4. Formació 563 

 564 

Formació organitzada per CCOO:  hem passat de tenir molts cursos de formació 565 
específica per a presons, a veure com les retallades han anat esmerçant fins al punt 566 
què en tot l’any 2012 només vam tenir 5 cursos específics. Per aquest any 2013 la 567 
cosa encara és pitjor, tornen les retallades i  tant sols podem oferir als nostres afiliats 4 568 
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cursos en matèria específica per a funcionaris de presons. D’altra banda, la nostra 569 
agrupació, des de 2011, fa un esforç afegit per oferir cursos específics amb recursos 570 
propis. Aquests cursos es fan amb els recursos materials del sindicat i la col·laboració, 571 
voluntària i no retribuïda, dels delegats. 572 

Per a donar compliment al dret a 40 hores anuals de formació especialitzada en relació 573 
amb la funció penitenciaria per als funcionaris adscrits als serveis d'execució penal 574 
d'adults, s’adequarà l'oferta formativa a les necessitats de la organització, amb la 575 
participació de les organitzacions sindicals signants de l'acord, tant en l'elaboració del 576 
programa, com en els criteris i control de l'adjudicació dels cursos. 577 

Per tal d'afavorir l'accés dels funcionaris adscrits a centres ubicats fora de Barcelona a 578 
la formació, els programes de formació anual preveuran activitats de caràcter 579 
descentralitzat amb un número de places proporcional als treballadors dels centres de 580 
treball. En aquest sentit, es procurarà la progressiva planificació  d'activitats de 581 
formació a distància, les quals es computaran dins les 40 hores anuals de formació. 582 

Per tal de garantir l'accés a l'oferta formativa a tots els treballadors, s'impartiran 24 583 
hores anuals de formació contínua, dins l'horari laboral i dins dels centres de treball, a 584 
càrrec dels formadors, en matèries de autodefensa, plans d'autoprotecció, normativa, 585 
procediments, informàtica... També podran donar aquesta formació altres persones 586 
que hagin passat per un procediment de selecció que es determini. 587 

Tal i com recull el punt 4 de l'acord 2006-2009 es facilitarà la formació d'acollida als 588 
professionals que canvien de lloc de treball pels procediments ordinaris de provisió, 589 
dins de la seva pròpia categoria a llocs adscrits a departaments de règim tancat, 590 
psiquiàtrics, departaments d'atenció especialitzada, medi obert i oficines. La persona 591 
que tutoritzi aquesta formació obtindrà un certificat acreditatiu que tindrà validesa en 592 
els diferents concursos, així com un compensació horària equivalent a les hores de 593 
tutorització. Els tutors seran persones de les diferents àrees que estiguin de servei. La 594 
selecció dels tutors  la farà l'equip directiu, amb el vist i plau de les seccions sindicals 595 
del centre, dels sindicats signants de l'acord i es reflectirà al llibre de servei. 596 

La formació inicial, la formació d'acollida, la formació obligatòria i la formació 597 
estratègica no es computarà dins del total de 40 hores de la formació especialitzada. 598 

Les organitzacions sindicals signants de l'acord i l'administració començarem 599 
d'immediat a elaborar un catàleg dels cursos que es faran aquest any i dels que s’han 600 
fet fins a la data, i s'actualitzarà trimestralment. El catàleg fixarà la compensació 601 
d'hores dels cursos segons els col·lectius. La manca d'aquest catàleg genera molts 602 
problemes als centres i ens fa perdre molts esforços que podríem dedicar a altres 603 
coses importants. 604 

Quant els cursos que s’imparteixen al CEJFE, demanarem l’ampliació dels horaris, 605 
amb l’objectiu que tots els treballadors/ores, també els de tarda, puguin assistir a 606 
aquests cursos.  607 

Respecte la compensació horària, demanarem que es compensin les hores de 608 
formació a tots els treballadors/ores sense diferències, tant si fan torn de matí, tarda o 609 
cap de setmana. 610 
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5.2.5. Mobilitat  a d’altres departaments 611 

 612 

Obrir les taules de negociació de mobilitat a altres departaments, tenint en compte les 613 
especificacions dels àmbits. 614 

Continuar i ampliar la possibilitat de concursar a les places del cos d’ajudants 615 
d’Institucions Penitenciàries a la resta de l’Estat, tot i ampliant l’oferta al grup B. 616 

 617 

5.2.6. Revisió del decret de 2a activitat 618 

 619 

Ampliació a tots els col·lectius que tenen contacte amb els interns. Possibilitat de 620 
treure les nits al personal que té més de 55 anys, i que ho demani de forma voluntària, 621 
seguint les recomanacions de l'OMS. 622 

 623 

5.2.7. Salut laboral 624 

 625 

Plans de mobilitat a tots els centres i adequació dels horaris dels diferents col·lectius. 626 

Incentivació del cotxe compartit. 627 

Tècnics prevenció: Increment del complement específic, equivalent al dels CAF. 628 
També s’hauria de modificar els seus horaris per assimilar-los als d’administració. 629 
Dotació a tots els centres d’un tècnic intermedi de prevenció i supressió de la figura del 630 
treballador designat. S'hauria de contemplar en els centres de més de 500 treballadors 631 
l’existència d’un tècnic superior (seguretat preferentment), i millorar els seus nivells 632 
amb l’objectiu d’aconseguir que siguin equivalents als de la resta de tècnics de 633 
l’administració de la Generalitat.  634 

Formació permanent i obligatòria: incendis i plans d’autoprotecció a tots els centres. 635 
Els cursos de formació impartits per centres de provada solvència en matèria de salut 636 
laboral han de ser inclosos dins de la formació obligatòria. 637 

Avaluació de riscos psicosocials: aplicació de les mesures acordades al grup de treball. 638 

Comitè de Seguretat i Salut en cada centre i els delegats de prevenció que 639 
corresponguin per llei. 640 

Sales de descans a tots els centres: dotació de neveres, microoones i els estris 641 
necessaris per menjar. En aquells centres on ho demani la plantilla, demanarem 642 
l’existència d’espais de menjador amb les condicions materials necessàries i sense la 643 
presència d’interns. Adequació, o creació si és el cas, de les sales per a dones 644 
embarassades i per a les que alleti.  645 
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Medi ambient: reciclatge a tots els centres (menjar, piles, envasos, paper...). Polítiques 646 
d’estalvi d’energia i aigua. 647 

Els espais de treball han d’estar dotats dels materials necessaris, tant pel que fa als 648 
serveis diürns, com els que es presten en torn de nit. Exigirem la millora de les 649 
condicions d’aquests espais, de sonoritat, lluminositat, higiene (plagues d’insectes i 650 
rosegadors, quadres elèctrics a l’interior dels búnkers) i amb instal·lacions que 651 
compleixin la normativa de seguretat.   652 

 653 

5.2.8. Obertura de nous centres 654 

 655 

Transport: 6 mesos abans de l'obertura  d'un centre s'hauria de dotar de transport, 656 
tenint en compte a tots els col·lectius i horaris de treball. 657 

Avaluació inicial abans de l'obertura. Dotació dels tècnics de prevenció abans de 658 
l'obertura. 659 

Dotació adequada, principalment a les oficines de seguretat, dels mòduls: 2 funcionaris 660 
com a mínim per torn de treball. 661 

 662 

5.2.9. Millores socials 663 

 664 

Acumulació de la reducció de jornada a petició del treballador en tots els casos. En el 665 
cas que s'opti per la reducció diària, el treballador escollirà l'horari que farà. 666 

Cobertura de totes les llicències: maternitat, paternitat, reduccions de jornada, 667 
alliberaments sindicals i acumulació d'hores sindicals. Es cobriran totes les baixes que 668 
impliquin una acumulació de tasques important per les persones que restin. 669 

Revisió de les hores per assistència a judici: en el cas que sigui fora de l’horari laboral, 670 
s’hauria de compensar aquest temps com a hores extraordinàries, i s’hauria de tenir en 671 
compte el temps de desplaçament, així com la percepció de dietes de desplaçament 672 

Revisió de les pòlisses d'assegurança de vida i d'accidents. 673 

Cafeteries: millorar la qualitat i baixar els preus dels menjars. 674 

Ajudes al transport: vals per a la benzina (cotxes compartits) i rebaixes als preus del 675 
transport públic. 676 

 677 

5.2.10. Altres 678 

 679 

Documents pendents: comissions de serveis, borsa de treball, provisions provisionals i 680 
un acord que reguli la supressió o modificació dels serveis existents. 681 
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5.3. Col·lectius específics 682 

 683 

5.3.1. SERVEI INTERIOR 684 

Recuperació dels 16 dies de compensació de festius i el seu gaudiment per serveis., 685 
sense cap tipus de penalització per absència. 686 

Dotació de personal adequada a cada centre, que permeti assolir les incidències del 687 
servei sense haver de recórrer a la realització de serveis extraordinaris. 688 

Adequació del uniforme. Revisió de les sabates, cosit dels pantalons. Forma de les 689 
camises dones. Polos a l'hivern. 690 

• GAMP: Definició amb concreció del lloc de treball i tasques a realitzar. Treure 691 
alguns dels serveis que actualment són prestacions (poliesportiu, escoles...) 692 
que no tenen una especificació concreta i podrien ser GAMV. Dotació suficient 693 
als centres per tal de cobrir les necessitats. 694 

Horaris: actual 4x3 i possibilitat de fer els 2 dies i mig continuats.  695 

• CAF: dotació adequada per  centre, com a mínim, 5 als centres petits i 8 als 696 
centres grans. Definició d'àrees i funcions. No s’ha de permetre que els CUSI’s 697 
facin de CAF. Les àrees seran definides als centres entre les direccions i les 698 
seccions sindicals. Si a algun centre es veu la necessitat de cobrir alguna àrea 699 
nova, s'ha de dotar de personal suficient i del seu corresponent comandament. 700 

• GAMV: diferenciació amb GAMP. Definició. El personal que treballi de dilluns a 701 
divendres ha de tenir la possibilitat d’acumular els 5 torns en 2 dies i mig. 702 

• CUSI: Dotacions i definició de llocs: hauria d'haver 4 CUSI per unitat de vida. 703 
Horari: si les dotacions de personal no permeten altres alternatives, continuar 704 
amb el 5x2 o 4x3 de dilluns divendres (sense treballar els festius), i cap de 705 
setmana. Quan la dotació sigui de 4 CUSI per unitat es podrà cercar fórmules 706 
rotatives d'horaris, i es cobriran els dies festius (exemple: 1a i 2a setmana de 707 
dilluns a divendres matí o tarda, 3a setmana, els 3 primers dies matí o tarda, 708 
cap de setmana complert, 4a setmana lliurança). La presència del cap d'unitat 709 
es fonamental en les unitats de vida, i per tant s'han de cobrir les absències 710 
prolongades. 711 

• Especificació a la publicació dels concursos dels torns de dilluns a divendres i 712 
dels de cap de setmana dels quatre llocs de treball anteriors. 713 

• GSI: s’ha de recuperar que es comptabilitzin les nit com a serveis a efectes del 714 
gaudiment de dies. Compensació específica pels serveis en dies assenyalats. 715 
Rotació de serveis. Disposar del mobiliari suficient i adient per a la realització 716 
del servei nocturn. Tenint en compte que al torn de nit hi treballa menys 717 
personal, a l’hora de fer activitats de control nocturn s’haurà de minimitzar 718 
l’exposició a riscos innecessaris suplint-les amb mitjans electrònics. 719 
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5.3.2. TRACTAMENT 720 

 721 

Compliment de les parts dels acords encara sense desenvolupar: estabilització de la 722 
plantilla mitjançant processos selectius que s'adaptin a les especificitats de l'àmbit 723 
penitenciari.  724 

Retribucions: disfuncions amb altres col·lectius (comandaments d'interior). Equiparació  725 
salarial d’educadors socials i treballadors socials. 726 

Adequació dels barems dels concursos generals: reduir les diferències amb la resta de 727 
llocs penitenciaris. 728 

Incorporar els criminòlegs al equips de tractament, de forma que el juristes no hagin de 729 
fer les seves funcions. 730 

També en aquest aspecte s’hauria de considerar millorar la valoració dels cursos de 731 
tractament, igual que els treballs d'investigació, publicacions, ponències a congressos i 732 
treballs docents. 733 

Horaris: Flexibilitat horària. Suprimir la tarda pels tècnics amb la possibilitat d’entrar a 734 
les 7.30 hores del matí i sortir a les 15.30 hores de la tarda. Cobertura de les tardes 735 
amb les jornades acumulades. Possibilitat d’acumular en dos tardes amb mig hora per 736 
a menjar dins l’horari laboral. Quan s’acumuli en una sola jornada es computarà mig 737 
hora per a menjar dins l’horari i s’avançarà mig hora l’hora de sortida. 738 

Monitors: S’ha de recuperar la supervisió de l’activitat esportiva pels professionals 739 
adients, per a que sigui una eina important per al tractament. Totes les activitats 740 
formatives que realitzin els interns han d’estar supervisades pels monitors específics. 741 
També han de disposar dels materials corresponents a la seva activitat per poder 742 
desenvolupar-les. 743 

 744 

5.3.3. OFICINES 745 

 746 

Horari: de dilluns a divendres no festius, flexible diàriament, amb una franja fixa i altra 747 
variable en funció de les necessitats personals. A l'estiu, Nadal i Setmana Santa es 748 
mantindria la flexibilitat. No obligatorietat de fer tardes, llevat de les que cobreixen amb 749 
l'acumulació de jornada. Aquells llocs de treball que siguin susceptibles de ser ocupats 750 
per la tarda, s’hauran de buscar formules d’incentivació i compensació pel personal 751 
afectat. 752 

Jornada acumulada: en una sola jornada es computarà mitja hora per a dinar dins 753 
l’horari i s’avançarà mitja hora la sortida. Possibilitat d’acumular en dues tardes amb 754 
mitja hora pel dinar dins l’horari laboral. 755 

Dotacions del personal: a tots els centres penitenciaris s'ha d'implantar les quatre 756 
unitats que defineix el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució 757 



23 

 

penal de Catalunya, amb un cap per unitat, els corresponents encarregats d'àrea (1 758 
per cada 4 llocs base), i el personal suficient per cobrir les incidències.  759 

Especialitzar als encarregats d'àrea i al personal genèric. Diferenciar convenientment 760 
les retribucions dels comandaments de les dels genèrics, com passa a l'àmbit d'interior. 761 
S'escurçarà la diferència amb el personal d'interior i, en tot cas, no s'augmentarà la 762 
diferència. 763 

S'han d'estabilitzar les plantilles d'oficines, donar preferència als interins o substituts 764 
que indiquin les seves preferències per aquest àmbit i tinguin una preparació, 765 
incentivar als treballadors que fan d'instructor del nou personal.Incentivar al personal 766 
de les unitats de gestió penitenciària pel grau de dificultat i responsabilitat de la seva 767 
tasca. 768 

Les guàrdies de les oficines de règim haurien de ser assumides per les oficines 769 
d'interior, o diferenciació dels GO règim si han de tenir un horari especial. 770 

Es dotarà les oficines del mobiliari ergonòmic adient, es dissenyarà l'espai de forma 771 
que no comporti un risc per la salut (il·luminació, col·locació de les taules, cadires, 772 
arxius, cablejat.. ). Es proporcionaran programes i sistemes que facilitin la tasca dels 773 
treballadors i treballadores, evitant els treballs rutinaris i monòtons.  774 

Es donarà la formació contínua anual adequada tant en riscos laborals, com en les 775 
tasques pròpies de la unitat, en hores de treball i al propi centre o localitat. 776 

S'han de cercar funcions especifiques per al cos de gestió dins l'àmbit administratiu, 777 
que dignifiqui els llocs de TMO, i implementar nous llocs de tècnic superior de presons. 778 

Tot l'anterior es pot aplicar als RIET's i EIET's, a més d'exigir l’equiparació dels seus 779 
nivells als dels de comandaments d'oficina. El seu complement específic haurà de ser 780 
assimilat al del CAF, donat que moltes de les tasques que realitzen es fan a l’interior. 781 
Així mateix s'hauria de definir i concretar les seves funcions, de forma que no 782 
depenguin de les externalitzacions que vulgui fer el centre directiu. 783 

 784 

5.3.4. INTERINS 785 

Restitució del 15% de reducció de la jornada laboral i retribucions. 786 

Recol·locació dels interins cessats. 787 

Hem d’aconseguir la formula que permeti al personal interí amb més de 5 anys 788 
d’antiguitat quedar exclòs de les proves físiques, ja que amb el dia a dia queda palès 789 
que poden treballar a l’interior d’un centre. 790 

Convocatòries d'oposicions anuals que els permetin accedir a una plaça definitiva i 791 
alhora reduir la borsa de treball. 792 

Revisió de la normativa de borsa de treball. 793 

 794 
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5.3.5. PERSONAL CENTRES OBERTS 795 

Una aposta decidida pels centres oberts, unitats dependents i mesures penals 796 
alternatives, que han de ser un dels principals pilars de l'acció política de la Secretaria 797 
sectorial de Serveis Penitenciaris. Des de CCOO apostem per unitats de vida més 798 
especialitzades dintre dels propis centres penitenciaris de règim normal que permetin 799 
atendre la diversa tipologia de la delinqüència actual. 800 

 801 

 802 
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