
REUNIÓ COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
20.7.2016 

 
Assistents Administració:   Alfons R. sots director general de recursos humans i econòmics; Maria 
Jose M. sotsdirectora general de recursos humans i relacions laborals del Departament de justícia; 
Alicia del C. sots director general del Departament d’economia i finances; Montse R. responsable 
àrea relacions laborals del Departament justícia i Patrícia S. tècnica del servei de recursos humans i 
econòmics i secretaria grup de treball.  
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CSIF, UGT i CCOO. 
Ordre del dia: 
1- Publicació dels concursos d'assignació d´horaris i serveis previ a la resolució del concurs de 
trasllats, d'acord amb els requeriments i procediment que preveu la Instrucció 2/2008.( Acord 1998 , 
punt 8 annex canvi torn. Acord 2006, punt 1 Polítiques d’ocupació).  
2-. Aplicació del compromís, previst a l'article 10.1 de l' Acord 2006-2009, de dotació de llocs de 
segona activitat.  
3- Procediments selectius de l'àmbit de Rehabilitació.  
4- CP HOMES.Menjador exterior personal funcionari.  
 
Desenvolupament de la sessió: 
El sots director general de recursos humans i econòmics diu que comença la reunió malgrat UGT no 
s’ha presentat perquè tampoc ha excusat l’assistència.  
 
1- Publicació dels concursos d'assignació d’horaris i serveis previ a la resolució del concurs de 
trasllats, d'acord amb els requeriments i procediment que preveu la Instrucció 2/2008.( Acord 1998 , 
punt 8 annex canvi torn. Acord 2006, punt 1 Polítiques d’ocupació):  
El sots director general de recursos humans i econòmics diu que segons la informació que ell té al 
CP Mas Enric operativament no era el més adequat fer el concurs d'assignació d’horaris i serveis 
abans de que quedes resolt el concurs general de trasllats. CATAC-IAC diu que van tenir reunió amb 
la direcció del centre i van arribar a l’acord de  primer resoldre el concurs general de trasllats per l’alt 
número de comissions de serveis que hi ha ara en el centre. CATAC-IAC demana estar informats 
prèviament de  quan es realitzarà el concurs d’horaris i serveis al CP Mas Enric, el sots director 
general de recursos humans i econòmics diu que òbviament se’ns informarà.  
 
2-. Aplicació del compromís, previst a l'article 10.1 de l' Acord 2006-2009, de dotació de llocs de 
segona activitat.:  
El sots director general de recursos humans i econòmics diu que elaborar una relació referent 
únicament a totes les places susceptibles de segona activitat no és viable, que el que fan és quan hi 
ha una petició de segona activitat o, òbviament, d’adaptació de lloc de treball atenent la possibilitat 
del demandant s’adequa  la plaça en el centre en qüestió. Es pregunta si hi ha   places reubicades 
en altres centres del Departament de justícia , el sots director general de recursos humans i 
econòmics diu que és una opció o possibilitat adscriure-la en altres centres que es podria negociar. 
El sots director general de recursos humans i econòmics respon informa que  fa poc 1 cap de servies 
del CP Puig de les Basses per raó d’edat ha demanat segona activitat. Es demana que en la RLT 
s’hauria d’especificar quines són les places de segona activitat perquè a vegades és pitjor el remei 
que la malaltia i dependré de la direcció que hi ha en aquell moment dirigint el centre penitenciari és 
un risc. El sots director general de recursos humans i econòmics diu que no és el director qui ha de 
determinar què pot fer o no la persona que ha sol·licitat la segona activitat, tot i que si correspon a la 
direcció del centre fer  una proposta  però qui concreta la tasca i la funció és l’informe mèdic. 
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3- Procediments selectius de l'àmbit de Rehabilitació: 
La sotsdirectora general de recursos humans i relacions laborals del Departament de justícia diu que 
els representants de l’administració tenen molt interès en aquest punt  i que serà el primer punt de la 
propera reunió del grup de treball per tal de  presentar el calendari. Es pregunta si es podrà o hi 
haurà marge per negociar, la sotsdirectora general de recursos humans i relacions laborals del 
Departament de justícia respon que si.  
 
4- CP HOMES.- Menjador exterior personal funcionari: 
El sots director general de recursos humans i econòmics informa que a la cafeteria del CP Model el 
servei al acabar el contracte, el té per encàrrec de gestió el CIRE, els quals  estan treballant per 
assumir a partir del gener del 2017 la botiga dels interns i la cafeteria dels funcionaris,  fins ara la 
solució ràpida ha estat donar el servei bàsic a una empresa de càtering. 
Els representants de l’administració  donen per finalitzada la reunió a les 11h.  
 
La sotsdirectora general de recursos humans i relacions laborals del Departament de justícia informa 
que pel que fa al concurs general de trasllats  ha sorgit un problema informàtic greu, que l’aplicació 
informàtica no adjudica les vacants, afegeix que  fins que no detectin el què falla no poden publicar 
els resultats. L’alternativa de fer-ho de forma manual és inacceptable per l’alt número de participants 
i per guanyar temps proposen a les OOSS publicar la valoració provisional dels mèrits malgrat 
prèviament han fet una consulta a l’assessoria jurídica i si ells diuen que és viable ho publicarien per 
tal que el termini d’al·legacions a la proposta provisional de mèrits es pogués donar un termini prou 
ampli perquè els concursants puguin presentar al·legacions. La sotsdirectora general de recursos 
humans i relacions laborals del Departament de justícia diu que prèviament es van fer proves i 
l’aplicació funcionava però al fer-ho ara hi ha hagut un percentatge mínim d’error el qual els fa més 
difícil solucionar de forma ràpida. La sotsdirectora general de recursos humans i relacions laborals 
del Departament de justícia diu que ens informaran del què decideixin fer.  
La responsable àrea relacions laborals del Departament justícia  diu que la propera reunió del grup 
de treball serà el 25.07.16 a les 11.30 al CEJFE i com a primer punt de l’ordre del dia inclouran els  
procediments selectius de l'àmbit de Rehabilitació, seguint amb la continuació de la sessió anterior 
tractant el transport dels funcionaris als centres penitenciaris i la proposta de regulació de la borsa de 
treball. 
El sots director general de recursos humans i econòmics ens informa  que el passat divendres  
15.07.16  les dietes per trasllat forçós al CP Mas Enric dels funcionaris amb plaça fixe al CP 
Tarragona van ser abonades excepte a una persona que  va presentar la sol·licitud més tard però 
que actualment s’està tramitant. La SSP CATAC-IAC havia demanat incloure aquest punt en les 
reunió del grup de treball del dia 13.07.16 i en la d’avui. 
Es demana que els 7 dies de vacances aïllats més els  2 dies addicionals per antiguitat es puguin 
gaudir de forma aïllada. CATAC-IAC pregunta  que si els 7 dies de vacances es poden agafar de 
forma aïllada per què no es poden agafar els 2 addicionals quan les vacances ja estan organitzades, 
tenint en compte que sempre són condicionats a les necessitats de servei. CATAC-IAC diu que cal 
aclarir aquest tema a les oficines de RRHH dels centres penitenciaris perquè esta comportant greus 
problemes sobretot al CP Lledoners on hi ha conflictes laborals degut a la política de gestió del 
centre. La sotsdirectora general de recursos humans i relacions laborals del Departament de justícia 
informa que no vol entrar ara en aquest tema,  diu que els responsables de l’administració han de fer 
un anàlisi i fins el dia 25.07.16 no se’n parlarà de la forma de gaudir dels dies addicionals de 
vacances.  
Els representants de l’administració informen que dimecres 21.09.16 hi haurà la propera reunió 
comissió seguiment Acord. 
CATAC-IAC pregunta quan es negociarà el nou acord, la  sotsdirectora general de recursos humans i 
relacions laborals del Departament de justícia diu que al mes de setembre. 
 
Us seguirem informant. 
 
Barcelona, 20 de juliol 2016 
 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


