
 

 

REUNIÓ NEGOCIACIÓ NOU ACORD ÀMBIT PENITENCIARI 
 6.03.2014 

 
Assistents Administració: Enric C. P. secretari general Departament de Justícia; Pere S. 
director general serveis penitenciaris; Ferran D. sots director general de recursos humans i 
relacions laborals del Departament Justícia; Alfons R. sots director general de recursos 
humans i econòmics;  Jose L. V. sots director general de centres i gestió penitenciària; Paula 
M. sots directora general de programes de rehabilitació i sanitat;  Alicia del C. sots directora 
general del Departament d’Economia i Coneixement; Juan P. Q. cap del servei de medi obert 
i serveis socials; Miguel A. cap del servei de  rehabilitació; Jesús Pl. cap de servei de gestió 
de recursos humans; Joan N. cap de l’àrea de personal funcionari del Departament de 
Governació,  Patrícia S. tècnica del servei  de recursos humans i econòmics. 
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CCOO i UGT.  
Ordre del dia: 
1. Proposta de la direcció general serveis penitenciaris, per a la negociació de l’Acord del 

grup de treball d’àmbit penitenciari del període  2014-16. 
Desenvolupament de la sessió: 
Comença la reunió a les 10.20 hores iniciant la sessió Enric C. P., secretari general 
Departament de Justícia, ens lliura una  proposta d’Acord on queda regulat el programa de 
rendiment professional, PRP,  fixat en 345 euros bruts trimestrals, per tant fent un càlcul 
bianual de l’anterior Acord, ara exhaurit , podríem dir que és el mateix import indexat en el 
còmput bianual. 
Alfons R., sots director general de recursos humans i econòmics, detalla que en la nova 
proposta hi ha 3 canvis: l’horari de període entre 15 de desembre i el 10 de gener, Setmana 
Santa i període entre l’1 de juny i el 30 de setembre per calcular  la jornada ordinària en 
còmput setmanal serà d’aplicació el que preveu la normativa reguladora de la jornada i 
horaris del personal funcionari, que actualment és de 35 hores; si a causa de l’acumulació de 
jornada anual, el dia autoritzat de lliurança, cau en festiu, no dona cap dret a cap 
compensació o canvi de calendari. En tot cas, la jornada d’aquella setmana, s’haurà 
d’adequar a la jornada de còmput setmanal que correspongui, tenint en compte el dia de 
festivitat; totes les provisions provisionals que afectin a llocs de comandament, es proveiran 
mitjançant publicitat al portal ATRI. 
Enric  C. P. diu que el PRP de l’àmbit penitenciari és l’únic complement que es manté vigent 
a la Generalitat. Pere S.,  director general serveis penitenciaris, diu que ha costat molt poder 
mantenir aquest complement. Enric C. P. diu que han mantingut el promig bianual la última 
prorroga que és el 345 euros  trimestrals, afegeix que segons l’article 20 de la Llei 22/2013, 
el qual  és un article declarat bàsic, determina  que no es pot incrementar la massa salarial. 
El cobraran tot els funcionaris que estan inclosos actualment en el PRP, és a dir, aplicaran 
les mateixes regles al mateix col·lectiu, ara bé, l’àmbit laboral es regirà pel pactes de la seva 
pròpia mesa de negociació.  
Pel que fa al punt 3 de la proposta d’Acord referent a les Compensació de festius al personal 
de cap de setmana el qual no tindrà dret a la compensació de festiu, Ferran D. , sots director 
general de recursos humans i relacions laborals del Departament Justícia, diu que el 
personal de cap de setmana al treballar en cap de setmana un festiu no pot caure en 
diumenge per tant no té sentit compensar-ho, perquè a tot estirar poden caure 2 festius en 
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dissabte anuals que serien 30 hores per tan no poden vincular la compensació en el torn del 
personal de cap de setmana. 
CATAC-IAC hem dit  que no estem d’acord en el punt 3 personal de cap de setmana, última 
línea, cal mantenir el dret per el personal de cap de setmana de compensació de festius. 
Alfons R. diu que no té sentit  tenir dret a compensació de festius si  l’horari laboral establert 
es desenvolupa en cap de setmana. 
CATAC-IAC hem demanat que els educadors socials puguin optar a l’horari de cap de 
setmana i que aquest entri, també, en rotació i que els educadors socials pugin optar com la 
resta de col·lectiu a l’horari de caràcter individual, Enric C. P. diu que si que s’hi pot optar, 
CATAC-IAC demana que consti en acta perquè en alguns centres no és així. Alfons R. diu 
que el numero total d’educadors socials  en torn de cap de setmana són 12.  
CATAC-IAC hem proposat que els educadors socials interins amb reduccions  del 15% i 
maternitat/paternitat alhora que  la part obligatòria de l’horari   sigui més flexible per tal de 
poder coordinar-se amb la resta de professionals, Enric C. P. diu que ja va demanar a Paula 
M. que faci recull de quines reunions laborals es fa imprescindible l’assistència d’aquest 
personal per tal de valorar la proposta. 
Pel que fa a la petició de tots els sindicats de treure de l’Acord els horaris de l’àmbit de 
rehabilitació i que es tractin en una subcomissió d’horaris, l’Administració rebutja totalment 
aquest punt. 
Enric C. P. diu que el punt 6 referent al Pla de carrera professional és un dels objectius i s’ha 
de permetre que hi hagi una col·lectiu de professionals de l’àmbit que pugui començar a 
optar a ocupar llocs de direcció de  un centre penitenciari. Afegeix que el model de  selecció 
de la Generalitat s’està orientant  cap al model de competències per tant  s’ha d’anar 
enfocant cap aquest camp el pla de carrera professional . La inclusió de la prova 
psicotècnica és un instrument de selecció de persones i que ell creu que  el personal de 
l’àmbit penitenciari ha de fer aquest tipus de prova. 
CATAC-IAC diu que no esta d’acord en el punt 5.2. referent als Serveis extraordinaris on 
limita la data de compensació  d’hores extraordinàries al 31.12.15. Finalment s’amplia al 
31.12.16. 
CATAC-IAC  demana que es mantinguin les dotacions del CP Puig de les Basses i del CP 
Obert Girona aquest últim la totalitat de les places convocades i les adjudicacions directes, 
Enric C. diu que ja han augmentat 8 GMO als 24 GMO que constaven en la nova proposta 
per l’Acord de govern. CATAC-IAC demana que han de ser un total de 8 CRIMO i 32 GMO 
sense ser places a extingir com han manifestat. Enric C. P. diu que no poden augmentar i la 
dotació és suficient.  
Propera reunió dijous 13.03.14 a les 16.30 hores. 
 
 

 
 

 
Us seguirem informant. 
 
Barcelona,  6 de març de 2014 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


