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REUNIÓ GRUP DE TREBALL DE LA
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD
17.12.2014
Assistents Administració: 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 penitenciari; Jesús Pl. cap de servei de gestió de recursos
humans; Miguel A. cap del servei de rehabilitació; Joan P. Q. cap del servei medi obert i serveis
socials; Patrícia S. tècnica del servei de recursos humans i econòmics i secretaria grup treball.
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CCOO i UGT.
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta esmenada de 31.10.2014.
2. Criteris de convocatòria del grup de treball d’àmbit penitenciari d’acord amb el Reglament de la
Mesa Sectorial de Negociació.
3. Cobrament de la part meritada de la paga extra de 2012. Informació sobre quan es farà efectiu el
pagament als treballadors que van guanyar en sentència ferma les demandes corresponents.
4. Informació actualitzada sobre el tancament del CO BCN1, sobre la reassignació dels
treballadors i sobre la reubicació dels interns.
5. Restitució, el proper 1 de gener, del 100% de la jornada i retribucions al personal interí tal i com es
va comprometre l’Administració de la Generalitat en la reunió de la MEPAG del passat 28 de
novembre. Comunicació al personal de la nova jornada de treball.
6. Aplicació dels criteris que la directora general de Funció Pública va presentar en la reunió de la
Mesa Sectorial del passat dia 24.11.2014, en relació al gaudiment de diversos permisos,
concretament respecte del permís d’hospitalització i del concepte de localitat aplicable al gaudiment
dels permisos.
Desenvolupament de la sessió:
2. Alfons R. sots director general de recursos humans i econòmics inicia la reunió amb una prèvia
que és determinar la calendarització de les reunió. S’acorda que el termini per convocar el grup de
treball de la comissió de seguiment de l’Acord a reunió per part dels responsables de la direcció
general serà de 5 dies; 7 dies abans de la data de reunió caldrà fer arribar per part OOSS, a la
secretaria del grup de treball, els punts de l’ordre del dia. Alfons R. diu que al fer reunions mensuals
no quedarà garantida la possibilitat de treballar tots els punts de forma puntual. També queda acordat
que ens enviïn l’acta de la reunió anterior amb les esmenes presentades per part de les OOSS a fi
d’agilitzar la feina.
3. Cobrament de la part meritada de la paga extra de 2012. Informació sobre quan es farà efectiu el
pagament als treballadors que van guanyar en sentència ferma les demandes corresponents: Ferran
D., sots director general de recursos humans i relacions laborals del Departament Justícia, diu que
aquest punt és un tema de mesa general, on actualment s’està negociant. Afegeix que cal aplicar la
reducció equivalent a un 5% i la comissió de retribucions ho ha recordat recentment. El resum és que
en dos mesos, màxim tres (perquè poden demanar la prorroga d’un mes més) la direcció general de
serveis penitenciaris farà l’abonament que pertoqui a tot el personal afectat, malgrat que un sindicat
hagi intentat monopolitzar aquest dret de retribució reduint-lo només als treballadors que han
presentat reclamació, la realitat serà com sempre hem informat des de CATAC-IAC, que aquest
pagament es farà extensiu, per lògica pura, a tot el col·lectiu afectat amb independència de la
demanda interposada.
4. Informació actualitzada sobre el tancament del CP Obert Barcelona-1, sobre la reassignació dels
treballadors i sobre la reubicació dels interns: Jose L. V.,sots director general de centres i gestió

penitenciaria, diu que reassignació dels interns i funcionaris del CP Obert Barcelona-1 al CE Til·lers
és una opció no tancada però el que esta clar és que no hi haurà perjudici per els treballadors. Alfons
R. informa que no hi ha decisió presa i que s’està estudiant tot i no pot avançar el que s’està
estudiant, l’únic clar és la instrucció del director general és que no es perjudicarà als treballadors del
CP Obert Barcelona-1. L’acord de govern haurà de contemplar situació definitiva, provisional...
Ferran D. diu que creu que el mes de febrer quedarà resolt el tema.
5. Restitució, el proper 1 de gener, del 100% de la jornada i retribucions al personal interí tal i com es
va comprometre l’Administració de la Generalitat en la reunió de la MEPAG del passat 28 de
novembre. Comunicació al personal de la nova jornada de treball: Alfons R. diu que els directors dels
centres penitenciaris tenen instrucció des de dimecres passat de gestionar i elaborar un quadrant de
jornada d’aquest tema. CATAC-IAC demana solucions en el cas que no estigui tot gestionat a data
2.01.15, Alfons diu que els còmputs són setmanals i que s’ha de regular a la setmana o com a molt
tard setmana següent sempre dins de la part de l’horari flexible. Alfons R. diu que els educadors ja
han escollit l’ horari i ara només cal que en el cas de jornada acumulada diguin quina tarda de més
han de realitzar i el criteri és primerament la prioritat dels funcionaris de carrera sobre els interins i
dins d’aquesta condició , l’antiguitat generada en l’àmbit d’execució penal. CATAC-IAC demana que
si es àmbit execució penal es comuniqui a tots el centres perquè centres com el CP Lledoners o CP
puig de les Basses no s’ha tingut en compte, establint com a criteri l’antiguitat dins de l’ àmbit o àrea
de treball.
6. Aplicació dels criteris que la directora general de Funció Pública va presentar en la reunió de la
Mesa Sectorial del passat dia 24.11.2014, en relació al gaudiment de diversos permisos,
concretament respecte del permís d’hospitalització i del concepte de localitat aplicable al gaudiment
dels permisos: Ferran D. deriva la resposta a la mesa sectorial, afegeix que mentre aquesta direcció
general no tingui els criteris procedents del Departament de la Funció Pública aplicaran el què estan
aplicant ara, 3 dies en cas d’hospitalització, i no com ha determinat funció pública a la mesa
sectorial del dia 24.11.14 de 2 dies laborables si el fet es produeix en el mateix municipi i 4 dies
laborables en un municipi diferent.
Pel que fa a l’abonament de les dietes d’indemnització als treballadors desplaçats forçosos del CP
Girona al CP Puig de les Basses Alfons R. informa que les gestions estan fetes.
El CP Obert Girona ha elaborat una ordre de direcció que determina que els interns han d’usar els
broquets d’Alcotest durant una setmana degut a que es controls d’alcoholèmia són fixos i la finalitat
és una major optimització dels recursos. Els serveis jurídics de CATAC-IAC han manifestat que això
pot suposar una alteració en els resultats. Jose L. V. diu que farà les gestions per tal de resoldre
aquest tema.
Des de CATAC-IAC hem demanat que es cobreixi la plaça d’ un cinquè educador social al CP Obert
Girona, la dotació actual és insuficient comparant-ho amb la resta de centres obert de Catalunya. Pel
que fa a l’aturada de les obres d’adequació al CP Girona com a CP Obert Girona, Joan P. Q, . cap
del servei de medi obert, manifesta que no té informació sobre aquest tema, per tan no pot dir-nos
res, des de CATAC-IAC hem recordat en les condicions provisionals des de fa més de 6 mesos dels
interns i personal d’aquest centre. Pel que fa a les reclamacions presentades per tal d’aclarir el
còmput horari personal tractament reduït dels CP Obert Girona atenent la circular 1/2012 que
estableix que en els centres oberts és de 29 hores i 30 minuts, hem reclamat la compensació
d’hores de més que han realitzat des del 1.07.14, Jesus P., cap de servei de gestió de recursos
humans, ha dit que revisaria aquest tema.
Es marca com a data per la propera reunió el dia 21.1.15 a les 10 hores.
Us seguirem informant.
Barcelona, 17 de desembre de 2014
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