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COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD
21.02.2013
Assistents Administració: Enric C. Secretari General Departament de Justícia, Xavier. M. Director General
Serveis Penitenciaris; Rosa P. Sots directora General de Recursos Humans i Econòmics; Ferran D. Sots
Director General de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament Justícia; Jose L V. Sots director
General de Centres i Gestió Penitenciària Jesús P. Cap de servei de Gestió de Recursos Humans i Núria B.
Cap de secció de selecció i provisió;; Joan N. del Departament de Funció Pública; Montserrat B. del
Departament d’Economia i Finances i Dolors C. de la secció de provisió.
Ordre del dia:
1.- Informació del Secretari General del Departament de Justícia
2.- Informació execució de la sentència JU/CP003/2008
3.- Punts breus a proposta de les Organitzacions sindicals
Desenvolupament de la reunió:
1.- Informació del Secretari General del Departament de Justícia: la reunió comença amb 40 minuts de
retard i després de la presentació de tots els assistents Enric C. Secretari General Departament de Justícia diu
que vol començar aquesta etapa, tenint en compte que en el marc que ens movem és la submissió a la llei i
que tots els actes han d’estar sotmesos a la normativa, deixant clar que tot el que te a veure amb la gestió és
pot negociar. Tanmateix ens deixa clar que hi ha temes que depenen de la Mesa General, on en aquests
moments esta obert el procés de negociació, i aquests no són temes a negociar per part del grup de treball de
la comissió de seguiment de l’Acord. Enric C. també ha fer referència a les declaracions del Conseller de
Justícia pel que fa a la situació a l’anàlisi del informe sobre l’estancament de la població reclusa, que permet
estudiar el tancament de centres antics i l’ajornament de noves infraestructures. Afegeix que actualment estan
elaborant un pla director d’equipaments el qual determinarà la data d’obertura dels centres condicionat a
l’aprovació dels pressupostos . Reconeix que s’ha d’obrir el CP Puig de les Basses i CP Mas Enric (El Catllar) i
en aquesta legislatura tancar el CP Model i assegura que el tancament del CP Model no serà abans del
31.12.2014 perquè tècnicament és impossible en tot cas seria entre els anys 2015 i 2016. Enric C. afegeix que
tot i que l’estadística de la població reclusa ha baixat cal fer un estudi sobre l’evolució del número d’ interns
preventius i regim obert i és per aquest motiu que no vol concretar el tema de preventius perquè vol concretar
el projecte de la zona Franca abans, el qual esta adjudicat però te clar que clar replantejar . En aquest
moments només amb el numero d’interns que hi ha entre el CP Girona i CP Figueres no justifica l’obertura del
CP Puig de les Bases i l’obertura d’aquest centre i del CP Mas Enric (EL Catllar) només es justifica exportant
tots els presos de la resta de Catalunya.
Els sindicats hem demanat concreció clara pel que fa al CP Obert Girona i CP Obert Tarragona en el moment
dels tancaments del CP Girona, CP Figueres i CP Tarragona i la resposta del Enric C. ha esta taxativa “Hi ha
voluntat plena de que hi hagi un CP Obert a Girona, Tarragona i Lleida”.
Actualment hi ha converses amb l’ajuntament de Barcelona i converses amb els ajuntaments de Girona i
Tarragona per poder obrir CP Puig de les Basses i CP Mas Enric (El Catllar) perquè han de resoldre temes com
són el subministrament d’aigües que depenen dels ajuntaments. Pel que fa als concursos de serveis de
subministraments, aquest es plantejaran quan tinguin concretada la data d’obertura la qual no esta ni
proposada ni , evidentment, aprovada. També tenen en compte el procés selectiu no executat, JU026, i per
aquest motiu treballen juntament amb el Departament de la Funció Publica per tal d’afinar la proposta de pla
director, pel que fa al 10% addicional demana temps, i des de CATAC-IAC diem que les decisions han d’estar
lligades juridicament, especialment si les noticies no són bones. Ens informa que la presó de Tàrrega i de San
Llorenç d’Hortons no s’obrirà però mantindran els terrenys en reserva penitenciaria per al futur, el que tenen
previst fer és publicar un concurs d’explotació dels terrenys de Tàrrega i els terrenys de San Llorenç d’Hortons
podria explotar-los el CIRE.
Enric C. diu que el CP de Dones continuarà a Wad-Ras i avui per avui no hi ha cap noticia de que es plantegi
un canvi d’ubicació del CP Dones Barcelona.
Tot el que fa referència a actuacions urgents en manteniment d’edificis i despeses de seguretat durant el temps
de transició, és a dir fins que no s’obrin els nous centres penitenciaris, el Secretari General Departament de
Justícia, es compromet a fer-ho si o si, tot i que al CP Model les inversions han de ser les mínimes
indispensables.
2.- Informació execució de la sentència JU/CP003/2008: Enric C. introdueix la informació dient que hi ha una
sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que han de complir i que no és la voluntat del govern

però ho han de fer per mandat judicial. El Secretari General Departament de Justícia anterior va dictar una
Resolució de compliment de la Sentència i donat tots els conflictes de compliment de la sentencia que s’han
presentat volen esperar per tal de tenir resolts tots aquest conflictes d’execució de sentencia que poden
resultar. Manifesta que té clar que acataran la Sentència però volen fer un acte de prudència per poder fer un
estricte compliment essent coneixedors del marge real. Enric C. diu que la posició del Departament és clara,
volen que s’arregli d’una vegada per totes i són coneixedors que serà un estropici, ens agradi o no. CATAC-IAC
diu que aquestes són les conseqüències de fer la feina malament i que tot el que puguin pretendre estalviar-se
a mesura que va passant el temps el cost serà més alt, Enric C. diu que ho tenen calculat i que tenen un petit
marge de temps amb el qual poden fins i tot reduir costos.
3.- Punts breus a proposta de les Organitzacions sindicals: Enric C. ha donat pas a un tema comú per tots
els sindicats que ha creat un enorme malestar als treballadors de servei interior com es la mesura unilateral de
l’Administració de reconvertir els dies de compensació de festius en hores, quan aquests, sempre a servei
interior, s’han gaudit per jornades de treball senceres, mai per hores. La resposta del responsable del
Departament de Justícia ha estat que si bé aquest tema es matèria de negociació del grup de treball de
seguiment de l’Acord hi ha excepció i aquesta n’és una, aquest tema no és negociable.
Pel que fa a la formació i el conflicte existent amb la compensació per formació o l’assistència a formació ens
informen que estan treballant en una proposta de formació útil que ens fera arribar a la subcomissió de
formació abans de 1.04.13 on determinaran quina és la formació és essencial i quina formació no és
imprescindible.
Segons Enric C. el nivell d’interinatge a presons no és el més alt de la Generalitat i la voluntat es convocar
oposicions per les places interines finalistes quan es pugui, la limitació ens dona l’Estat espanyol però ens
informa que existeix la possibilitat de negociar excepcions per poder publicar convocatòries, com s’han produït
en altres comunitats. No hi ha previsió d’acomiadaments a ningú amb l’escenari que estan preveient. Diu que
actualment el personal interí està en situació més precària que el personal laboral americà. Manifesta que
tenen la intenció que els grups C i D amb titulació puguin accedir a tècnics. CATAC-IAC recorda al Secretari
general que això no és cap novetat perquè hi ha pactades 150 places de promoció interna que no s’han
convocat encara.
Enric C. diu que per raons pressupostaries sembla que prenen mesures en contra dels treballadors, diu que no
té sentit que afegeixin penositat tot allò que no tingui un cost econòmic o un cost mínim raonable. Al personal,
afegeix, que treballa 365 dies a l’any durant les 24 hores del dia cal organitzar aplicant una solució elemental
establint un conjunt d’hores anuals i establir com s’utilitzen , és a dir, un canvi en el model (hores personals,
formació,...) i establir un sistema de repartiment en el sistema de percepció. Ens deixa anar la seva reflexió
sobre que un sistema podria ser torns fixes, perquè , segons Enric C., el sistema actual és irracional perquè
quan parlem de jornada de què parlem. Els sindicats hem manifestat que això està reglat i que si el que
pretenen es exportar l’horari dels mossos d’esquadra ens neguem rotundament. La resposta del Secretari
General és que ell ha fet la seva reflexió i nosaltres la nostra i aquí queda tenint en compte que a finals
d’aquest any s’ha de negociar un nou Acord.
Tot seguit Enric C. i Xavier M. ens han dit que tenien que marxar i que només podíem exposar un tema per
sindicat, deixant la resta de punts a negociar en una propera reunió on ells ja ens han deixat clar que no
assistiran. Rosa P. ens han informat que hi ha una partida pressupostaria per l’uniforma on hi ha camises i
pantalons d’estiu i hivern però no jaquetons.
CATAC-IAC aprofitant el compromís del Secretari General Departament de Justícia, a actuacions urgents en
manteniment d’edificis i despeses de seguretat durant el temps de transició, hem exposat les deficiències pel
que fa a seguretat i dotació de personal als centres penitenciaris de Figueres, Girona i Tarragona. Hem
demanat la cobertura dels patis del Figueres, Girona i Tarragona. Restabliment dels walkies avariats així com
dels polsadors, instal·lació de inhibidors. Pel que fa al la dotació de personal, on les dotacions són a la baixa
donat la previsió de tancament, és inadmissible és que no es cobreixin les jubilacions, baixes,...hem demanat
que cobreixin dos caps de servei jubilats (1 al CP Girona i 1 al CP Figueres) i un cap d’unitat al CP Girona, hem
recordat que al CP Figueres no hi ha comandaments intermedis a l’àmbit d’interior i al CP Girona el
dimensionament és de dos però actualment només n’hi ha un, un monitor d’esports al CP Girona, un propi al
CP Girona, dos auxiliars administratius al CP Girona i suposem que al veure que la llista anava per llarg ens
han dit que els hi fem arribar per escrit.
Finalment s’ha demanat que hi hagi una taula de negociació real perquè el col·lectiu penitenciari no és un tema
menor.
Us seguirem informant.
Barcelona, 21 de febrer de 2013
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