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REUNIÓ GRUP DE TREBALL DE LA
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD
16.3.2016
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;
Jose L. V. sots director general de centres i gestió penitenciaria; Carlos S. sots director general de
tractament; Jesús Pl. cap de servei de gestió de recursos humans; Montse R. del servei de recursos
humans i relacions laborals del Departament justícia; Roser M. cap del servei de selecció i provisió;
Montse L. cap del servei direcció centres del Departament de justícia; Xavier M. cap del serveis del
Departament d’economia i Patrícia S. tècnica del servei de recursos humans i econòmics i secretaria
grup de treball.
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CSIF, UGT i CCOO.
Desenvolupament de la sessió: s’inicia la sessió amb el punt presentat per CATAC-IAC sobre el
CP Puig de les Basses:
• Falta de dotació de personal al departament d’infermeria. El cap de servei de gestió de recursos
humans fa lectura del informe presentat per el gerent del CP Puig de les Basses que diu que el
departament de psiquiatria no hi ha cap intern, al departament d’infermeria hi ha 17 interns amb 1
funcionari assignat i un funcionari a la cabina de control que té control visual de tot el departament
d’infermeria.
CATAC-IAC diu que només hi ha un funcionari assignat al servei, havent interns psiquiàtrics en el
propi departament d’infermeria i no hi ha control visual per part del funcionari de la cabina de control.
• Mòdul G educatiu manca d’una correcte dotació de personal. CATAC-IAC informem que només hi
ha personal de tractament, els qual realitzen la seva tasca, i no es pot controlar les possibles
actuacions irregulars per part d’alguns interns/es. El cap de servei de gestió de recursos humans diu
que en aquest mòdul només hi ha hagut 3 o 4 incidents lleus segons informe gerent. El sots director
general de centres i gestió penitenciaria afegeix que el que es pot fer és que la direcció del centre
faci una redistribució puntual, per exemple en el departament d’ ingressos hi ha 2 funcionaris
assignats i en cal cas de que hi hagi només 4 interns podrien reforçar en moments puntuals algunes
zones. El cap de servei de gestió de recursos humans diu que farà una gestió per intentar resoldre
aquest punt. CATAC-IAC informa que tenim constància que el director del CP Puig de les Basses,
molt veterà i coneixedor de l’àmbit penitenciari, ho esta intentant però cal que des del Departament
se’l recolzi. El cap del servei de recursos humans exposa que tots sabem és molt difícil dotar de
personal el CP Puig de les Basses perquè ningú vol anar a treballar a aquest centre que esta tan
lluny.
CATAC-IAC diu que com a proposta, pel que fa a la problemàtica de la manca funcionaris al CP
Puig de les Basses, es podria activar la borsa de treball i que la formació es faci al CP Puig de les
Basses, afegeix que hi ha molt de personal de nivells A30 al Departament i que pensin com
solucionar el tema i no vinguin amb excuses de que ningú vol anar a treballar a un centre que esta
tant lluny. El cap de serveis de recursos humans diu que parlaran amb el gerent i director del CP
Puig de les Basses perquè intentin solucionar aquest tema.
• Execució de la Sentència núm. 345/2015, de 4 de maig de 2015 i Sentencia núm. 373/2015, de 12
de març de 2015 concurs comandament intermedis interior convocatòria de provisió núm.
JU/CP003/2010. CATAC-IAC demana que el temps necessari dels funcionaris, entrevistes o
qualsevol tipus de prova, que participen en el concurs ha de ser a càrrec de l’administració. La
sotsdirectora general de recursos humans i relacions laborals del Departament de justícia diu que
valoraran, un cop tinguin clar els número d’entrevistes que cal fer, si serà més eficient desplaçar els
professionals que faran les entrevistes o que es desplacin els candidats CATAC-IAC diu que
independentment d’on es realitzin les entrevistes si es fan en horari de lliurança del treballador haurà
d’anar a càrrec del Departament per tant haurà de ser compensat el temps.

CATAC-IAC demana informació sobre el procés: els responsables de l’administració informen que
actualment han enviat la notificació de les sentencies a tots els afectats, demà es publicarà al DOG
i la convocatòria de la Junta es farà un cop s’hagi publicat al DOG . Els participants hauran de
manifestar la voluntat de si volen realitzar el curs. Els que van renunciar amb caràcter previ a la
segona fase del concurs no estan afectats per aquestes sentencies. La cap del servei direcció
centres del Departament de justícia diu que ara els CUSI passen a ser provisionals amb titularitat de
la plaça al mateix lloc on estaven abans de ser nomenats com a CUSI o, en el cas de desaparició de
la plaça, en el centre on va ser reassignada, miraran cas per cas però no mantindran l’expectativa de
plaça que podien haver tingut (per exemple el cas dels que van participar de forma paral·lela en el
concurs restringit de GMO al CP Obert Girona la plaça definitiva que tindrien seria de GSI al CP
Puig Basses). Pel que fa als que van renunciar a la proposta de nomenament de CUSI perquè van
triar plaça de GMO al CP Obert Girona poden continuar amb la renuncia no presentant-se al
concurs.
• Nou Acord de condicions laborals. Informació sobre els avenços, si n’hi ha hagut, en relació al
posicionament de la comissió de retribucions respecte del complement PRP. Independentment
d’això, establiment d’un calendari de negociació: la sotsdirectora general de recursos humans i
relacions laborals del Departament de justícia diu que hi ha una autorització, de data 1.3.16, de la
comissió de retribucions per poder iniciar la negociació d’un nou Acord i prorroga PRP. Actualment hi
ha autoritzat una prorroga del PRP en els mateixos termes fins a data límit improrrogable 30 de juny
del 2016. El Departament ha sol·licitat un replantejament d’aquest termini màxim demanant que sigui
prorrogable fins a finals d’any en comptes de que el termini de prorroga sigui al juny argumentant que
no es pot tenir negociat un nou Acord a data 30.06.16.
A CATAC-IAC deixem clar que no negociarem un nou Acord si no queda garantida la prorroga del
PRP durant un any, finalitzant la prorroga a 31.12.16. El cap del servei del Departament d’economia
diu que el problema esta en prorrogues de prorrogues i volen que es negocií un nou Acord abans del
1.06.16. El sots director general de recursos humans i econòmics informa que el sentit de la comissió
de seguiment emana de l’Acord 2006/09 que esta prorrogat fins 31.12.16 i per tant aquesta comissió
és vigent fins aquesta data, el PRP esta prorrogat fins 30.06.16 amb la prerrogativa de que es
negocií un nou Acord.
• CP Obert Tarragona: des de CATAC-IAC hem demanat informació sobre la previsió inici obres i
adequació a la nova situació com a centre obert, informant de la necessitat que tant els professionals
de tractament com d'interior ocupin espais adequats i desenvolupin la tasca en condicions
adequades. Al final de la reunió informen que el pressupost de l’encàrrec de gestió d’obres al CIRE
és de 1.2 milions d’euros, que els pressupostos de la Generalitat estan prorrogats però l’obra no i per
tant han demanat una excepció al Departament d’economia per poder realitzar l’obra al llarg del
2016.
• Borsa de treball: actualment han nomenat 13 reforços de personal per el període de setmana santa,
32 dies de contracte, el detall per centres és: CP Brians-1, 4 GAMP; CP Brians-2, 5 GAMV; CP Puig
de les Basses, 2 GAMV; CP Dones, 1 GSI ; CP Obert Barcelona 1, 1 GO.
• Concurs de comandaments de règim interior de 2008. Posicionament dels nous responsables del
Departament respecte de la problemàtica que afecta aquest concurs de provisió: els responsables
del Departament informen que executaran la Sentencia i les interlocutòries posteriors només meritant
el curs i en el cas de que hi hagi afectats valoraran com resoldre la cadena de conseqüències per tal
que generin el menor impacte per tothom. Quan hagin resolt aquest concurs i el del CP Puig de les
Basses podran parlar de convocar un nou concurs de comandaments, abans no.
• Convocatòries al portal ATRI: el sotsdirector general de recursos humans i econòmics informa que
en els llocs de lliure designació si hi ha acord pel que fa al candidat a nomenar entre la direcció del
centre i el Departament es procedirà a ser nomenat de forma provisional, directament, sense
publicar-ho a ATRI, per exemple actualment s’ha nomenat el sotsdirector d’interior del CP Puig de
les Basses, quan no hi hagi acord amb el candidat es publicarà a ATRI.
Barcelona, 16 de març 2016
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