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CCOO considerem absolutament imprescindible l'adopció de 

mesures immediates que donin resposta a les necessitats més 

urgents de sistema penitenciari català 

 

 

 La derogació o modificació del protocol introduït per la circular 2/2021 i 

del protocol d’agressions de 2017, així com l’adopció de mesures 

d’ordre regimental que tallin de soca-rel la xacra de les agressions. 

 

Per a CCOO, és clar que la circular 2/2021, que introdueix el nou protocol 

d’aplicació de mesures de contenció, ha estat publicada de manera prematura, 

insuficientment treballada, i per descomptat sense haver-la consultat amb els 

treballadors, especialment Caps de Servei, Caps d’Unitat Especialitzada i Caps 

d’Unitat de Servei Interior, malgrat el seu indubtable calat. 

 

 El greu problema de les agressions 

 

CCOO ja vam denunciar en 2018 que la secretària de mesures penals no havia dut 

a terme cap política que reversió del creixement de les agressions i que el famós 

«Pla estratègic d’execució penal d’adults» (PEEPA) ni tan sols contemplava el 

problema al llarg de les seves 109 pàgines, ja que no l’esmentava ni una sola 

vegada. Des de llavors s’ha agreujat encara més l’augment desbocat de la violència 

en els centres penitenciaris catalans a causa de la irresponsable persistència en 

l’aplicació d’una política profundament equivocada respecte a la realitat del règim 

interior. 

 

 Cessament de la persecució de comandaments intermedis de l’àmbit d’interior i 

arxivament dels expedients oberts de manera injustificada. 

 

 Revisió dels protocols d’actuació i del règim de sancions en cas d’incidents 

d’agressió i respecte a la minoria d’interns més conflictiva, que impliquin una 

dissuasió efectiva.  

 

 

LES NECESSITATS MÉS URGENTS DEL 
SISTEMA PENITENCIARI CATALÀ 
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 Restabliment dels articles 10 i primers graus llargs per als casos d’especial 

gravetat. 

 

 Participació activa dels comandaments intermedis i del personal base amb 

experiència d’anys en els departaments de règim tancat en el disseny de 

polítiques i mesures que afectin aquests departaments i que mai es poden 

decidir des d’un despatx. 

 

 Nomenament de manera directa del subdirector de règim interior de cada centre 

per part de la Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària. 

 

 Formació real del personal interí abans de la seva incorporació. 

 

 Reforma del protocol per a la prevenció d’agressions, perquè a més de tractar 

els procediments d’actuació quan l’agressió ja s’ha produït, permeti realment 

prevenir-les. 

 

 La integració del PRP en el complement específic 

 

El PRP és un complement establert en 2006 i adoptat també per altres col·lectius 

com el de bombers, que és de renovació anual. 

 

Donada la seva insuficient quantia, que va ser rebaixada en 2012 per efecte de la 

crisi econòmica, CCOO hem defensat sempre la seva inclusió en el complement 

específic i la negociació d'un nou complement millor, posició secundada per la 

Comissió de retribucions i despeses de personal, que va aprovar la pròrroga del 

complement per a 2021 instant la negociació de la integració en el complement 

específic del complement actual i a la negociació d'un nou complement que el 

substitueixi. 

 

 Convocatòria de concursos i procediments selectius 

 

CCOO hem sol·licitat des de fa temps el compliment dels Acords en matèria de 

concursos i procediments selectius.  

 

Cal que l’Administració abandoni la seva política de personal que fomenta la 

provisionalitat i la inestabilitat de les plantilles penitenciàries, dedicant els recursos 

necessaris per portar a terme els procediments de consolidació de llocs de treball 

del personal funcionari i interí. 

 

CCOO demanem en matèria de mobilitat i promoció: 
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• Convocatòria de procés de promoció interna del C al B amb un mínim de 

250 places. 

• Convocatòries de concursos de trasllat amb periodicitat anual. 

• Convocatòria dels concursos de comandaments almenys amb una 

periodicitat bianual. 

• Resolució dels concursos en un període més curt, com es fa a la resta de 

l’estat. 

• Obrir les taules de negociació de mobilitat a altres departaments, tenint en 

compte les especificacions dels àmbits. 

• Millora de l’acord de mobilitat amb l’estat per eliminar les restriccions en el 

tipus de places i establiment d’una quantitat mínima de places reservades 

pels treballadors i treballadores penitenciaries procedents de Catalunya. 

• Pla de mobilitat horitzontal i vertical, promoció professional. 

• Consolidació dels nivells guanyats per promoció professional i per llocs en 

encàrrec de funcions. 

• Pujades de nivells 

 

 

 L’augment de plantilles amb increments en la línia d’altres col·lectius. 

 

 Cobertura REAL de les RLT(Relació de Llocs de treball) dels centres. Les 

plantilles actuals reals estan molt per sota de les fixades per la mateixa 

administració com a necessàries per a la seva cobertura, i aquest és un més 

dels elements centrals en la inseguretat. 

 

 Cobertura de TOTS els llocs de comandament mitjançant procediments àgils i 

més justos que el procediment ATRI actual. No es poden deixar unitats de vida 

sense comandament per una insuficient cobertura, com passa actualment, 

perquè això afecta directament a la seguretat. 

 

 Restabliment de les travesses de tractament i de sistemes de selecció objectius. 

 

 Borsa de treball de tècnics especialistes 

 

L'índex d'interinitat del personal penitenciari català s'ha desbocat després d'anys de 

falta de processos d'oposició, i afecta a tots els col·lectius sense excepció, tant 

d'interior, com de tractament i oficines. 

 

En el cas del cos de tècnics especialistes, que nodreix la gairebé totalitat dels llocs 

d'interior i oficines, el nivell d'interinatge supera de llarg el 20% i s'aproxima al 25%, 

de manera que entre interins estructurals, substituts i reforços sumen al voltant de 

800 persones. 
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Per a manejar aquest volum d'interinatge, es va crear en el seu moment la borsa de 

tècnics especialistes, la qual es regula per l'acord de 12 de juliol de 2006, que va 

ser modificada per acord de juny de 2019, que CCOO no vam signar perquè, 

sobretot, inclou inconvenients i reculades que la converteixen en una modificació 

que redueix de manera inacceptable els drets dels interins. 

 

Per això CCOO demanem l’inici urgent de la negociació d’un nou acord de Borsa 

d’Interins que sigui més eficaç i molt més just. 

 

 

 Reconeixement com autoritat dels treballadors i treballadores 

penitenciàries.  

 

Impuls clar i decisiu en l’àmbit institucional per part del departament, el Govern i el 

Parlament de Catalunya de la consideració dels treballadors penitenciaris com a 

agents d’autoritat. Espanya és l’únic país de la Unió Europea que en aquest 

aspecte no ens equipara a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. 

 

 La doble condemna de les dones privades de llibertat a Catalunya 

 

CCOO estem i estarem sempre fermament compromesos en la defensa dels drets 

de tots i de totes. La millora de les condicions de vida, de tractament i de treball de 

les persones privades de llibertat no només és un imperatiu legal que es desprèn 

de la normativa legal, sinó que és també un deure moral que redunda en benefici 

de les persones en situació de reclusió. I també redunda en el benefici dels 

mateixos treballadors penitenciaris, per mitjà de la millora indubtable de les 

condicions de treball i l'aproximació als objectius de reinserció i reeducació 

necessaris en qualsevol actuació penitenciària. 

 

CCOO hem defensat des de fa anys i en solitari la necessitat d'un centre específic 

de dones de nova construcció, amb una estructura moderna, amb capacitat i 

instal·lacions suficients, capaç de prestar els serveis sanitaris, laborals i educatius 

necessaris per a l'adequada reinserció i resocialització de les dones privades de 

llibertat, i que pugui servir com a centre de referència per a tota Catalunya. 

 

CCOO considerem una molt bona notícia l'aprovació per part del govern de la 

construcció de dos centres penitenciaris a la Zona Franca, un de règim obert, 

amb previsió d'entrar en Servei l'any 2025, i el tan necessari centre de Dons, 

amb previsió d'entrada en Servei en 2027. 

 

 Formació 
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Per CCOO la formació és essencial, i s’ha de produir un canvi que reconegui la 

seva imprescindibilitat.  

 

El model de formació teòric requereix una ampliació amb la creació d’una Escola 

Penitenciària catalana pròpia on es puguin posar en pràctica tota classe 

d’intervencions i activitats. 

 

El departament ha d’impulsar plans formatius per tots els professionals, prioritzant 

la formació d’acolliment per nou personal o promocionats/des, incorporant un 

període de formació pràctica “in situ”, que posi fi abandonar al personal als patis o 

despatxos amb una simple xerrada. 

 

Cal també: 

 

• Garantir el dret d’accés a les 40 hores de formació. 

• Finalització de tota mena de restricció en la compensació de les hores de 

formació per raó del treball desenvolupat.  

• Els programes de formació anual preveuran activitats de caràcter 

descentralitzat amb un nombre de places proporcional als treballadors/es dels 

centres de treball.  

• S’incentivarà la formació “in situ” als centres penitenciaris, en matèries 

pròpies de cada col·lectiu de treballadors/es.  

• Revisió de les GAP (Guies d'Actuació Penitenciària) i reconeixement dels 

“gestors” com a formadors i titulacions en pràctiques professionals. 

• Valoració dels treballs d’investigació, publicacions, ponències a congressos i 

treballs docents. 

• Ampliació i concessió de les llicències d’estudis formatius específics per 

l’àmbit penitenciari i retribuïdes. 

• Plans específics de formació continuada en extinció d’incendis, prevenció de 

riscos i prevenció d’agressions 

 

 Nou acord penitenciari. 

 

 
Finalment CCOO també sol·licitem l'aplicació d'altres mesures incloses en l'informe 2021 

de CCOO sobre la situació del sistema penitenciari català que vam lliurar en mà a la 

consellera el juny passat. 

 

Barcelona, 2 de desembre de 2021 

 

 

 


