SIGNAT EL PREACORD DE
PRÒRROGA 2014-2015
Assisteixen per part de l’Administració, Enric C., Secretari General del
Departament de Justícia; Pere S., Director General de Serveis
Penitenciaris; Ferran D., Subdirector General del departament de
Justícia; Alfons R., Subdirector Gral. de RR. HH. i Econòmics; José Luis
V., Subdirector General de Centres i Gestió Penitenciària; Paula M.,
Subdirectora Gral. de Rehabilitació i diversos representants dels
departaments de Justícia i d’Economia. Per les organitzacions sindicals
representatives, UGTPRESONS, CCOO i CATAC.

QÜESTIÓ PRÈVIA: CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ DE
PLACES DE COMANDAMENTS D’INTERIOR PER ATRI
Amb caràcter previ a l’inici de la reunió de negociació, les OOSS
retiterem la nostra repulsa pel fet que l’Administració hagi convocat via
ATRI el cobriment provisional de diverses places de comandament de
règim interior al CP Puig de les Basses per la via digital, vulnerant els
acords vigents sobre aquesta matèria que determinen l’accés a les
provisions provisionals, d’acord amb els mèrits de la 1a fase dels
concursos específics corresponents.
Els representants de l’Administració utilitzen excuses peregrines de
l’estil “era una situació d’urgència”, “un cas excepcional”, “però cal
replantejar-se els criteris pactats”...
Els manifestem que, al marge de la inconsistència de les excuses i que
es tracti d’un cas excepcional o no, el que és clar és que es tracta d’una
greu vulneració del acords existents i un punt de partida nefast per a la
reunió de negociació que es pretén començar a continuació.
Davant d’això, els representants de l’Admnistració es comprometen a
respectar la prelació de puntuació establerta en el llistat de provisions
provisionals.

NOVA PROPOSTA DE L’ADMINISTRACIÓ
El Secretari General del Departament, després d’una exposició inicial en
què expressa que el procés ha arribat a una fase definitiva i que el
marge de negociació és ja mínim, ens presenta una nova proposta
d’acord, la 8a, que recull algunes de les propostes exigides per part de
les OOSS en la darrera reunió de negociació del dia 29 de maig passat
però inexplicablement manté punts que el mateix Secretari General va
acceptar retirar o modificar.
Així mateix, ens presenta el text de la Resolució que ha de regular el
gaudiment de l’acumulació de jornada del personal d’oficines i del
personal de rehabilitació que desenvolupi l’horari ordinari.
Les OOSS hem demanat un recés per estudiar els documents. Un cop
revisats, i tot i que s’ajustaven en bona mesura al què seria asumible,
hem exigit diverses modificacions del text presentat, en concret en els
apartats que fan referència a l’horari acumulat (4x2) del personal de
rehabilitació, a la compensació de festius per al personal de cap de
setmana, i a l’àmbit d’aplicació del text de la Resolució que regula
l’acumulació de jornada.
L’Administració, un cop valorades les darreres demandes de les OOSS,
accepta incorporar-les al text definitiu tant de la proposta d’Acord de
pròrroga com en el text de la Resolució, fet que permet, finalment,
després de vuit tensos i intensos mesos de negociació, arribar a un
Preacord de pròrroga per als anys 2014 i 2015, que restarà pendent de
ser aprovat per la plantilla de treballadors en el referèndum vinculant
que convocarem a l’efecte.
Us adjuntem els següents arxius:
•

Document definitiu del Preacord de la pròrroga 2014-2015

•

Resolució del Secretari General del Departament de Justícia en
relació a l’acumulació de jornada.

•

Acta de la reunió de negociació d’avui dia 20 de juny de 2014

Així mateix, us informem del calendari d’assemblees unitàries que es
celebraran entre el 26 de juny i el 3 de juliol i de les dates de la votació
del referèndum.

CP HOMES

Dijous 26/06 a les 14:00h

CO-BCN2

Dijous 26/06 a les 14:00h

CP TARRAGONA

Divendres 27/06 a les 11:30h

CP PONENT

Divendres 27/06 a les 14:00h

CP DONES

Divendres 27/06 a les 14:00h

PHPT

Dilluns 30/06 a les 12:00h

CP LLEDONERS

Dilluns 30/06 a les 14:00h

CO GIRONA

Dimarts 1/07 a les 11:30h

CP PUIG BASSES

Dimarts 1/07 a les 14:00h

CP BRIANS-1

Dimecres 2/07 a les 13:30h

CP BRIANS-2

Dimecres 2/07 a les 14:30h

CP JOVES

Dijous 3/07 a les 13:30h

CP QUATRE CAMINS

Dijous 3/07 a les 14:30h

REFERÈNDUM

Del dia 4 al dia 7 de juliol

Salut!
Barcelona, 20 de juny de 2014

