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COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD
07.06.2013
Assistents Administració: Alfons R. sots director general de Recursos Humans i Econòmics; Ferran D. sots
director general de recursos humans i relacions laborals del Departament Justícia; Carlos Gr. cap de l’àrea de
seguretat penitenciaria; Jesús P. cap de servei de Gestió de Recursos Humans i Núria B. cap de secció de
selecció i provisió; Joan N. cap de l’àrea de personal funcionari del Departament de Governació; Montserrat B.
del Departament d’Economia i Finances i Dolors C. de la secció de provisió.
Ordre del dia:
No l’han fet arribar
Desenvolupament de la sessió:
Alfons R. comença la sessió dient que des de l’Administració volen solucionar el tema d’organització i regulació
sobre les reunions d’aquest grup de treball, volen establir les convocatòries, els punts de l’ordre del dia
presentats per totes les parts, torns de paraula,...ara bé com que la Mesa Sectorial establirà un reglament de
regulació que serà d’aplicació directa a aquest grup de treball de la comissió de seguiment de l’Acord no han
elaborat res fins ara i estan a l’espera de rebre la regulació de la Mesa Sectorial.
Alfons R. estableix que l’Acord 2006/09 va plantejar que les reunions grup de treball de la comissió de
seguiment fossin mensuals però amb possibilitat de que fossin bimensuals. S’acorda fer les reunions
bimensuals els dimecres, a mitjans de mes, tot i que si cal convocar reunions més sovint així es farà, afegeix
que en els propers dies ens enviaran el calendari.
Els responsables de l’Administració s’han compromès a enllestir les actes de totes les reunions que estan
pendents de signatura, CATAC-IAC ha recordat que hi un total de 10 actes pendents de signatura i que és
inacceptable tenir actes de l’any 2011 pendents.
Horari caps de servei CP Brians-2: el segon punt a tractar són els horari dels caps de servei del CP Brians-2
els quals no estaven validats per aquest grup de treball de la comissió de seguiment de l’Acord perquè no
estaven presentats. L’Administració va demanar a la direcció del CP Brians-2 que fessin arribar una proposta,
la qual ens passen. Es dona per aprovada la proposta.
Compensació hores formació: pel que fa a la formació la voluntat d’Alfons R., sots director general de
recursos humans i econòmics, és recuperar-la i treballar els criteris per establir quins cursos poden procedir a
la compensació. L’Acord 2006/09 estableix que un criteri és la relació amb el lloc de treball i és el que
segueixen actualment, per tant, volen establir quins han de ser els criteris de compensació, convocaran a la
subcomissió de formació per seguir amb l’elaboració del document, la seva idea és que quedi diferenciat: la
formació, qui pot accedir i diferenciar els cursos que van dins de la compensació perquè cada col·lectiu sàpiga
quina serà la formació compensada que seria la lligada directament amb la tasca a desenvolupar del lloc de
treball. Hem manifestat que aquest tema és un tema que ja hauria d’estar resolt i que provoca molts conflictes,
hem demanat solucions correctores. Alfons R. diu que hi ha moltes problemàtiques i diu que en podran sortir
moltes més, per tant la voluntat és regular-ho per tal d’unificar els criteris i evitar les tibantors existents en els
diferents centres, ells han donat una normativa als directors i gerents dels centres penitenciaris que són: que es
compensin els cursos relacionats amb el lloc de treball que ocupa el funcionari i els que no ho estan es faciliti
l’accés als mateixos. Alfons R. ha afegit que parlarà amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
per tal de que si hi ha places vacants es cobreixin perquè no pot ser que hi hagi una dotació pressupostaria per
fer cursos i que aquests tinguin places vacants. També hem plantejat el conflicte que hi ha perquè les oficines
de personal fan fitxar l’entrada al funcionari que té autoritzada la formació als centres de treball i el curs
comença a les 9.30 hores. Alfons R. diu que és la Direcció General de Serveis Penitenciaris qui ha
d’encarregar al CEJFE els cursos que cal oferir i l’horari ha d’estar adequat per tal que a banda de l’horari de
formació del curs, puguis computar el temps de trasllat, evidentment si hi ha 4 hores de diferencia hauran
d’anar abans al centre de treball. Núria P. diu que la competència d’autorització a compensació pel que fa a la
formació és de la DGSP. Ferran D. diu que el catàleg existeix, és el del CEJFE, els centres fan la proposta de
compensació i qui compensa és la DGSP. Alfons R. diu que el que ell vol és que el catàleg formatiu del CEJFE
inclogui a banda de l’oferta formativa el què estarà compensat. CATAC-IAC diu que portem un any amb aquest

tema i que sembla el Dia de la Marmota per tant ja ni ha prou de demorar més aquest tema, tot i que estem
d’acord que hi hagi en la unitat de criteris perquè és bàsic per nosaltres.
Totes les forces sindicals hem manifestat el descontent existent pel que fa a la poca sensibilitat i respecte
mostrada per els responsables màxims del Departament envers a la tasca que fan tots els treballadors de
l’àmbit penitenciari, els quals estem treballant en unes condicions duríssimes.
CP Puig de les Basses i CP Tarragona Mas Enric: hem demanat aclariment pel que fa a la informació sobre
l’obertura parcial del CP Puig de les Basses. Alfons R. diu que tal i com va dir el secretari general del
Departament de Justícia i el mateix conseller, tan el CP Puig de les Basses com el CP Tarragona i el CP Obert
Girona s’obriran al 2014 . Actualment s’està treballant amb el fet que l’obertura del CP Tarragona Mas Enric i
del CP Puig de les Basses comporti el tancament del CP Model, és un pla que ve del 2004 i això ja estava
contemplat, cal però fer un estudi pel que fa a la població preventiva del CP Model. Afegeix que ells estan
treballant ja amb tot el tema del CP Puig de les Basses, tant pel que fa a selecció, equipaments, recursos
humans, ensenyament... El cronograma ja esta fet i la data no ens la pot donar. Afegeix que el que va
expressar el conseller del Departament de Justícia és que el CP Puig de les Basses s’obrirà amb tota la
totalitat. Diu que pel que fa a la informació sobre la dotació total del personal, té una RLT aprovada i encara
falta molta feina en l’àmbit RRHH sobretot pel que fa al personal sanitari i de rehabilitació. La seva voluntat no
és que vagi tothom que no té experiència a treballar al CP Puig de les Basses, que pel que fa a l’àmbit de
rehabilitació hi haurà un increment, en canvi pel que fa a l’àmbit sanitari hi haurà una redistribució. Alfons R.
diu que en funció del personal del CP Girona i CP Figueres reubicarà al personal de rehabilitació. Afegeix que
pot reubicar a la gent perquè són serveis essencials, és a dir, que hi haurà mobilitat voluntària d’interins, diu
que no poden convocar oposicions de l’àmbit de rehabilitació.
Ferran D. diu que la llei estableix que no es poden convocar processos selectius durant l’any 2013 i pel que fa
a l’any 2014 si es mante la prohibició es podrà fer una provisió a traves d’ATRI. Pel que fa al personal sanitari
treballen en la integració a l’ICS que encara no esta tancat per motius pressupostaris. Resumint l’obertura del
CP Puig de les Basses comportarà increment net de personal.
Informació execució de la Sentència JU/CP003/2008 (Sentència concurs de comandaments de l’àmbit
interior de l’any 2008): Núria P. diu que pel que fa al concurs comandaments 2008 estan a l’espera de resolució
conflicte d’execució de la Sentencia, el qual esperen que sigui aviat.
Alfons R. afegeix que vol establir una forma de procedir que estableixi concursos trasllats i de comandaments
anuals com esta establert, perquè segons ell no consta gens fer-lo. Dins del cronograma plantejat entre
l’execució Sentencia concurs de comandaments de l’any 2008 i la previsió d’obertura del CP Puig Basses farien
els concursos de trasllats i comandaments, si no es farà un cop tancat el tema del CP Puig de les Basses.
CP Lledoners i les àrees funcionals: davant la manifesta inoperància del nou disseny funcional per àrees
portat a terme al CP LLedoners que només crea situacions d’inseguretat, mal ambient i un clima de tensió
constant tots els sindicats hem demanat que es faci un seguiment acurat. CATAC-IAC ha comunicat als
responsables de l’Adminstració que donat que cada dia que passa és més evident que esdevindrà un conflicte
realment greu, hem fet recordatori dels episodis anteriors viscuts al CP Quatre Camins. Alfons R. diu que pren
nota de la nostre inquietud vers aquest tema i agafen el compromís de fer un seguiment acurat per tal de
decidir si és un programa viable o cal reconduir-lo com hem manifestat totes les forces sindicals.
Pel que fa al conflicte en les àrees exteriors del CP Lledoners, Alfons R. ens comunica que el model de
concurset d’aquí endavant es controlarà des de la DGSP i que un director, o un gerent pot moure personal
però de forma totalment justificada. CATAC-IAC ha comentat que aquests moviments són del mes passat,
Alfons R. diu que aquesta és la data d’aplicació del disseny funcional d’àrees però que és va autoritzar des del
centre directiu al mes d’octubre de l’any passat, per tant, la seva predecessora ho va autoritzar. Hem demanat
poder tenir coneixement dels possibles canvis prèviament a la seva aplicació per tal de poder assessorar sobre
els possibles conflictes que generarien els canvis, Alfons R. ens fa saber que esta d’acord, diu que l’obligació
de cada centre és gestionar i res més, qui autoritza, previ estudi, és la DGSP. CATAC-IAC afegeix que
esperem que sigui així perquè en l’actualitat hi ha conflictes en tots els centres a Catalunya per el fet que no
existeixen criteris unificats ni homologats pel centre directiu a l’hora de reorganitzar les unitats de treball en els
diferents centres penitenciaris generant greuges comparatius a nivell d’horaris, sobretot, torns i condicions de
treball.
CATAC-IAC demana que els cap de setmana es permeti utilitzar aparcament adreçat al personal del CP
Lledoners al personal que treballa a la cafeteria del centre. Alfons R. diu que buscaran una sol·lució.
CP Brians-1 accés personal aliè del centre: CATAC-IAC davant de les possibles o presumptes irregularitats
detectades en el CP Brians-1 en relació al passi de personal menor d’edat aliè a l’establiment els responsables
de seguretat de la Direcció general han manifestat la seva incredulitat però al mateix temps expressen la
voluntat d’aclarir els fets i si s’escau depurar responsabilitats.
CP Quatre Camins: pel que fa a les portes del DERT que no funcionen correctament Carlos Gr. diu que són
portes que no han donat els resultat que ells esperaven. Han comprovat al CP Joves Quatre Camins i CP
Lledoners i diu que allà no hi ha problema. Assumeix que és un problema i que hi estan treballant.

Pel que fa a la dotació de walkies al CP Quatre Camins. el responsable de seguretat diu que no creu que sigui
un problema de dimensionament si no més aviat de manteniment i que un walkie té un cost d’uns 500 euros,
actualment han comprat bateries. S’ha demanat el detall del número de walkies operatius a tots els centres
perquè no ens quadren els números que ens han comunicat.
Alfons R. diu que s’ha fet un estudi per saber els diferents models de funcionament, tenint en compte,
bàsicament, el dels mossos, han comprat bateries que van pel capítol de manteniment però estan mirant
diferents possibilitats per els walkies, saben que cal renovar-los, però estan en estudi de com fer aquesta
renovació si per un sistema de leasing, compra,...
CP Tarragona, CP Figueres i CP Girona: és demana que es cobreixi el patí amb una xarxa i que abans de la
fuga al CP Tarragona ja ho havíem demanat concretament en la reunió del 7.03.13 així com la informació
sobre els intercomunicadors necessaris. Hem insistit en la necessitat de cobrir els patis dels centres
penitenciaris antics fins que no entrin en funcionament els nous centres. No podem permetre que la seguretat
no quedi garantida a cap centre penitenciari, com tampoc estem d’acord en la reducció del horari i sou del
personal de l’àmbit de tractament que afecta directament a la funció penitenciaria. És necessari restablir uns
paràmetres normals de tractament millorant la incidència i la cobertura d’aquests professionals a la població
interna a la que va dirigida.
Les retallades provoquen que el model de tractament en l’àmbit penitenciari estigui en greu situació perquè
pel que fa a l’àrea de rehabilitació en molts centres no hi ha monitors d’esports, la funció d’aquest l’han de fer
educadors socials, els qual estan , en la majoria de casos reduïts de sou i feina. CATAC-IAC hem manifestat
que són els interns qui moltes vegades compren les pilotes perquè no hi ha dotació.
Carlos Gr. diu que la major mancança del CP Tarragona és la manca de perímetre, diu que estan revisant la
correcte cobertura de serveis, concertines i desmassificació.
IRPF: Montserrat B. ens informa que en la reunió de la Mesa Sectorial és va comunicar que la reducció d’IRPF,
degut a no cobrar una paga extra, es faria regularitzar a partir del mes de juny fins a finals d’any cada mes, és a
dir, que no es farà com l’any passat que la regularització d’IRPF va ser descomptada a la nòmina del mes de
desembre.
Serveis Socials Àmbit Penal territori Girona: CATAC-IAC ha demanat la justificació de la mesura adoptada
pel que fa al trasllat de tot el personal del SSAP a les oficines de la seu de la Generalitat a Girona. Ferran D.
ens ha informat que el trasllat és bàsicament per millorar la gestió del servei perquè a partir d’ara estaran
ubicats al centre de Girona i pel que fa a serveis i infraestructures és una millora i un estalvi en la despesa.
Hem aclarit el perquè marxen d’un pis que és de propietat del Departament de Justícia i pel qual no paguen
lloguer. Hem comunicat que el personal afectat per el trasllat no esta d’acord en el trasllat per el servei de
proximitat i atenció directa que fins ara s’havia estat donat als usuaris, interns, familiars d’interns i la resta de
professionals del CP Girona. Ferran D. ens ha comentat que la informació que ell té és que al CP Girona
sempre hi haurà personal dels SSAP perquè han organitzat un sistema de torns per garantir la presència dels
tècnics al centre, per tant no hi hauran desplaçaments amunt i avall, com ha indicat CATAC-IAC . La resposta
de CATAC-IAC ha estat contundent, al igual que el que varem manifestar i així ho hem fet saber, en les
diferents reunions que s’han mantingut amb els responsables de la Gerència de la seu de la Generalitat, amb la
directora dels Serveis Territorials de Justícia i amb la cap dels Serveis Socials de l’Àmbit Penal a Girona:
aquest trasllat suposa un pas enrere en la intervenció directe, alhora hem reiterat la nostre disconformitat amb
l’externalització de la gestió de les mesures penals alternatives.
Reposició vestuari: estan treballant per encarregar–ho en principi al CIRE (tenint en compte els elements de
seguretat necessaris), però cal saber quina serà la necessitat i ho han mirat tot, tant vestuari d’hivern com
d’estiu, per personal laboral i personal funcionari, en funció dels diners que tinguin prioritzaran segons la
necessitat.
Altres temes: els responsables de l’Administració han parlat també sobre la dimissió que va presentar el
director general de serveis penitenciaris el passat dimarts 4.06.13, a la tarda, per motius familiars, de salut i
per els que esta vivint, el dimecres al matí ho va comunicar als sotsdirectors generals i actualment està en
funcions.
Hem demanat informació sobre la gestió de les diferents cafeteries dels centres penitenciaris, ens han informat
que la voluntat és que el CIRE se’n faci càrrec i actualment s’està fent un plantejament de què és el que pot fer
en els futurs anys i en base això faran renovació de contractes o contractes nous. S’ha recordat la necessitat
de donar cobertura en totes les franges horàries, és a dir al personal de tarda i de cap de setmana. Alfons diu
que el que esta clar és que les cafeteries per funcionaris als centres penitenciaris són deficitàries per tant
recullen la demanda dels tres sindicats d’ampliar l’horari però actualment és difícil.
S’ha tornat a demanar poder tenir la compensació de festius que actualment és per hores per dies com
s’havia estat fent, s’han negat i hem manifestat que en alguns centres no es permet demanar-ho per hores, ens
han dit que ells no tenen constància d’això que en tot cas presentem les denegacions.
Us seguirem informant.
Barcelona, 7 de juny de 2013
Secció sindical de presons
CATAC-IAC

