
                    Agrupació Personal Penitenciari 
Sector Generalitat 

INFORMA 
 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tels. 934812834 - 934812765 

 genepresons@ccoo.cat 
@ccoogenepresons 

http://agrupacio-presons.ccoo.cat/ 

EL DEPARTAMENT AMAGA LA SITUACIÓ DEL NOSTRE MODEL PENITENCIARI 
SEMBLEN ¨TRILEROS¨ 

El dia 20 de novembre de 2014 CCOO-PRESONS vam assistir, amb vergonya i estupefacció,  a la 
compareixença del conseller de Justícia davant la Comissió de Justícia del Parlament. El  
conseller de Justícia, Germà Gordó, acompanyat pel Director General d’institucions 
penitenciaries, Pere Soler i la directora del CIRE Elisabeth Abad, va manipular i defraudar 
novament  al col·lectiu penitenciari. 

Desprès de múltiples reunions amb el diputat d´ICV Salvador Milà , a qui agraïm com sempre el 
seu interès i especial dedicació als problemes del col·lectiu penitenciari, CCOO-PRESONS vam 
formular un conjunt de preguntes dirigides al Govern, a respondre oralment en sessió de la 
Comissió de Justícia i Drets Humans, en relació a uns fets que tots portem temps observant, i 
que calia denunciar públicament al Parlament de Catalunya,  amb la intenció que el Govern 
prengui mesures  que evitin l’ensorrament del model penitenciari català. 

La primera part de la intervenció feia referència a les politiques del CIRE, la gestió del àpats del 
interns i les cafeteries dels funcionaris, i la seva política retributiva . En aquest cas denunciàvem 
que CIRE s’aprofita dels interns i de la seva necessitat, els exploten. On queda la seva absència  
d’ànim de lucre? El mesquí recolzament que reben per part del Departament, l’adjudicació 
directa, sense concurs previ, de la gestió dels àpats dels interns (àpats que a la Model tenen un 
preu de 5 euros i que amb la gestió made in CIRE es duplica) i de les cafeteries de funcionaris, 
amb els conflictes de seguretat que implica. On queda la privacitat i la finalitat dels períodes de 
descans?  

Al conseller tant li dona la destrucció injusta de llocs de treballs de molts i moltes  companyes, 
abocades al carrer perquè CIRE no  subroga als treballadors com hauria de fer qualsevol empresa 
ordinària,  i tampoc està obligat a complir amb les normatives que se li exigirien a qualsevol altre 
adjudicatari.  CIRE amaga en contractes de formació la gestió completa d’un servei amb sous 
propis de l’ edat mitjana. 

Davant aquestes dades el conseller declara que els interns cobren entre uns 600 i  800 euros per 
35 hores setmanals i que la finalitat és la reinserció. Quants interns compleixen aquest horari?  El 
conseller, amb les seves declaracions, genera confusió en barrejar la gestió de les cuines d’ 
interior amb la de les cafeteries exteriors.  Sr. Gordó  a nosaltres ja fa temps que no ens pot 
enganyar d’ aquesta manera ja que som molts conscients del joc brut. A cuina interior els interns 
treballen en torns de 4 hores i reben un sou que no arriba els 300 euros i ja no parlem dels 
immigrants  il·legals,  donats d’ alta a la seguretat social, que quan surten en llibertat no tenen 
dret ni a la prestació d’atur ni a la de excarceració. Un negoci rodó.  
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Si CIRE no explota als interns, CCOO  els sol·licitem que publiquin el nombre total de peticions 
que reben per treballar, les que rebutgen i els motius, els interns que, tot i estar apuntats a la 
llista per treballar, no realitzen l’activitat, el nombre d’hores totals efectives que es realitzen 
per treballador i salari mensual, la mitjana d’hores mensuals per treballador i els salaris mitjos 
mensuals totals, i això en tots els serveis o activitats remunerades que realitzen. No facin servir 
les dades per maquillar la realitat. 

La segona part feia referència a la pèrdua d’efectius de servei d’interior en tot el procés 
relacionat amb l’obertura de Puig de les Basses, i més concretament a la cobertura de totes les 
vacants contemplades en la relació de llocs de treball (RLT). 

És veritat que tots els companys  de la JU026 ocupen el seu  destí definitiu, però el nostre 
honorable Conseller no explica que els buits que aquests companys han deixat en els centres no 
s’han cobert en la seva totalitat, deixant les plantilles sota mínims. 

Segons el  Conseller i la seva casta  tenim  una de les millors ràtios  de  Europa, inclús som 
admirats per tots aquells que venem a veure les nostres presons. Normal, si tenim en compte 
que la tàctica es tan antiga com l’ humanitat: només mostro allò que en convé.  

Se li omple la boca de la ràtio de Funcionari/intern, dona xifres que ens deixen bocabadats  
.....1.9 interns per funcionari!!!. ). El conseller fa servir les dades manipulades e irreals de les 
RLT, no la xifra del personal real que presta serveis, oblidant i ignorant les ràtios reals de 
personal de vigilància, rehabilitació i oficines. 

Senyor Gordó, CCOO el convida a que passi un dia de treball amb nosaltres i així podrà veure la 
realitat de les presons catalanes, no el que li expliquen els seus responsables. Potser, el seu 
problema és que no té ni idea de com funciona un mòdul, si no és impossible entendre que 
digui que tenim 5 funcionaris per mòdul de forma habitual. És vergonyosa la manipulació de les 
dades!!  

Sr. Gordó no oblidi als companys interins que va desplaçar amb la vergonyosa maniobra de 
retardar l’obertura de Puig de les Bases, per CCOO és totalment indispensable que tornin per 
ocupar els llocs PREVISTOS A LA RLT. Si fos així, TOTS i TOTES ESTARIEN TREBALLANT. 

CCOO deixem clar que ahir, al Parlament, ens vam sentir insultats i degradats. Continuarem 
treballant amb tots el grups politics per salvaguardar el col·lectiu penitenciari, no permetrem que 
l’ensorrin. Barcelona, 

 28 de novembre de 2014 
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