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REUNIÓ GRUP DE TREBALL DE LA
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD
21.01.2015
Assistents Administració: Pere S. director general de serveis penitenciaris; 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; Carlos Gr. cap de l’àrea de
seguretat penitenciaria; Miguel A. E. 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.
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CCOO i UGT.
Desenvolupament de la sessió:
Pere S., director general de serveis penitenciaris, excusa l’assistència d’Enric C. P., secretari general
del Departament de Justícia, afegeix que actualment estan treballant en el tema del tancament del
CP Obert Barcelona-1 i més endavant ens donaran informació concreta. Pere S. diu que hi ha la
necessitat de tancar el CP Obert Barcelona-1, ens demana paciència per tal de treballar en la
proposta definitiva, continua dient que el trasllat dels treballadors serà voluntari, que tots els
treballadors que treballen al centre obert aniran a un altre centre obert i incorporaran també un centre
semiobert, com per exemple una unitat depenent al CE Til·lers, perquè l’objectiu és potenciar el medi
obert i millorar les condicions pel que fa instal·lacions sense perjudicar als funcionaris ni als interns.
La construcció del nou centre obert anirà a càrrec de l’ajuntament de Barcelona. El proper divendres
30 de gener a les 10h hi haurà una reunió per tractar el punt 2 del l’ordre del dia corresponent a la
demanda d’informació sobre l’estat de la situació actual al CP Obert Barcelona. Pere S. marxa de la
reunió.
1.Lectura i aprovació de l'acta esmenada de 31.10.2014.
3.Implantació horaris tractament: Alfons R. ens informa que pel que fa a l’horari del personal de
tractament aquest ja va triar al mes de setembre la primera tarda a efectuar per tant, la primera
tarda escollida s’ha de mantenir i l’única cosa que s’ha de fer és afegir la segona tarda. En aquells
centres penitenciaris en els que hi hagi acord entre els treballadors del centre i, sempre que es
cobreixi el 20 per cent per torn durant tot l’any, es podrà modificar la primera tarda. Des de CATACIAC demanem que per temes de conciliació familiar es pugui demanar un canvi d’horari. ’Alfons R.
diu que no atendrà horaris i canvis a la carta, dit això,però afegeix que aquells casos degudament
justificats i per causes excepcionals es podran fer canvis.
4.Horaris de la cafeteria de funcionaris del CP Ponent i situació a la resta de centres: Alfons R. diu
que CIRE no determina horaris, actualment hi ha interès que la cafeteria de tots els centres
penitenciaris estigui gestionada per CIRE i l’horari és estàndard de 8 matí fins 18h, alguns centres
tenen canvis en cap de setmana on l’horari és de 8 a 17h, però actualment CIRE té instruccions de
mantenir els horaris i gradualment implementar a tots els centres penitenciaris l’horari estàndard.
CATAC-IAC demana que s’especifiqui que significa el procés gradual d’adaptació d’horari, Alfons R.
diu que gradualment s’implementarà l’horari de 8 a 18h. S’ha informat que les cafeteries d’interior
tancaven totes a les 20h perquè també gestionaven àpats. Alfons R. afegeix que el tema preus més
econòmics a les cafeteries es una injustícia quan s’han tret tiquets menjador. Alfons R. diu que es
faci una proposta única. Les OOSS fan la proposta de 7.30h a 19.30h. CATAC-IAC matisa que
consti en acta que les cafeteries estiguin operatives de 7.30h a 19.30h. Alfons R. diu que farà una
valoració econòmica dels horaris de la cafeteria dels centres penitenciaris gestionats per empreses
externes (CP Brians-1, CP Quatre Camins, CP Lledoners) i afegeix que fins que no canvií la gestió
d’aquest s centres serà més problemàtic aplicar un canvi d’horari.

5.Llançament d'objectes prohibits des de l'exterior del centre al CP Ponent: s’informa que malgrat hi
ha un protocol establert amb els Mossos és insuficient. Jose L. V. diu que només un incident de
llançament d’objectes no pot carregar-se tota l’eficàcia del protocol, tot i que preocupa aquest fet i ha
fet averiguacions per prendre mesures organitzatives.
6.Llistat amb el nom dels funcionaris que ocupen els llocs de treball al CP Tarragona: s’ha demanat
la necessitat de tenir aquesta informació per el tema obertura Mas Enric, Alfons R. diu que no pot
facilitar cap llistat amb nominatiu, en tot cas per NIP.
7.Permís de flexibilitat horària recuperable al CP Homes de Barcelona. Gestió i forma de gaudiment:
les OOSS exposem que hi ha problemes per disposar de les 25 hores de flexibilitat perquè aquest
centre exigeix abans d’atorgar-lo especificar el dia que es tornarà i demana que és limiti l’aplicació
que esta regulada en el text on determina el període en que cal fer el retorn que és 4 mesos o
abans 31 de gener. Alfons R. diu que en cas de torns troba lògic determinar en quin dia o hores es
retornarà i aquest tema és d’organització del centre perquè la normativa no ho regula, per tan no hi
veu cap problema. Demanen un terme mig perquè sistemàticament es denega en àrees que no
queden cobertes , per exemple, quan estàs de vacances o tens una incidència sobrevinguda, com
ara permís per defunció, demana que es donin instruccions a l’oficina de RRHH d’aquest centre. Les
OOSS manifestem que la forma que es gestiona en aquest centre perd l’essència del permís. Alfons
R. diu que tens un horari de treball que s’ha complir i alhora mitjançant Resolució s’ha donat el dret al
personal penitenciari de disposar d’unes hores per flexibilitat i si voluntàriament t’agafes aquell dia
has de determinar quin dia l’has de compensar en els criteris que determina el centre. Hi ha
discussió. CATAC-IAC diu que no cal imposar com pretén fer l’administració i qüestiona si a la resta
de centres s’està fent malament. Finalment Alfons R. diu que no pot fer-se que algú agafi el què
vulgui quan vulgui, les OOSS hem puntualitzat que són 25 hores. Alfons R. diu que podem regular la
forma de tornar-ho no quan i que el dia 28 de gener tindrà reunió amb les direccions de tots els
centres penitenciaris als qui donarà instruccions per resoldre aquest conflicte.
8.Informació sobre el procediment de lliurament de l'uniforme i protocol previst en el supòsit que sigui
necessari realitzar canvis: Jose L. V. diu que l’únic canvi efectuant en el disseny va ser una butxaca
al pantalo. S’ha informat que han canviat el patronatge i que aquest no és còmode. Jose l. diu que
aquest tema és del comitè de seguretat i salut laboral. Alfons R. diu que CIRE tenia la gestió de
confeccionar el vestuari i un 40% del personal no va lliurar el tallatge, és va preveure un estoc de
seguretat en cas d’incidència per canvi talles o per deteriorament. Ha sorgit un problema en els
pantalons d’hivern i tot això ho recordaran als centres en la reunió dia 28.01.15. Alfons R. vol
plantejar criteris de reposició per tal de no donar tot el vestuari complert per els diferents
condicionants (àrees de treball que provoquen més desgast,…).
9.Reposició Guants anti tall: si bé els guants són anti tall però no anti punxada. Alfons R. diu que es
van lliurar al 2011 i que aquest any toca que es lliurin guants nous.
10.Incidents al CO Lleida: s’explica la situació de 2 interns que varen tornar al centre i estaven en
estat ebri, se’ls va demanar realitzar el control d’alcoholèmia i un intern es va rebotar havent
d’intervenir els mossos, acte seguit ambdós interns van agredir a una funcionarial. Carlos Gr. diu que
han revisat els protocols i l’atenció metge és mitjançant ICS no mitjançant el servei metge del CP
Ponent. El director del CP Obert Ponent ha elaborat un informe, on ha demanat augment de
personal.
11.Ampliació de transport al CP Puig de les Basses: aquest tema era pel que fa al període de Nadal i
mitjançant conversa amb Alfons R. va quedar solucionat en el seu moment. Alfons R. ens informa
que la mitjana d’us del servei de transport del CP Puig de les Basses és de 26 persones per dia per
un total de 5 viatges, que per trajecte la mitjana són 5 persones i d’aquests la majoria puja a la
localitat de Figueres i algun dia no hi ha hagut ús, Alfons R. vol que tinguem clara aquesta informació
CATAC-IAC manifesta que si quedessin cobertes totes les franges horàries potser hi hauria més ús
del servei reduint l’ús de transport particular.

12.Informació Oferta Pública i publicació concursos de trasllat. CATAC-IAC demana que cal publicar
concursos de trasllat de comandaments intermedi d’oficines, de rehabilitació i de règim interior, ja que
ara es cobreix de forma provisional per ATRI. Alfons R. diu compartir la nostra opinió i que volen
treballar en aquesta línia, per tant ho recullen per tal d’incorporar-ho. Pel que fa al concurs de
trasllats general es publicarà primer concursos restringits del CP Tarragona per anar al Mas Enric i
CP Obert Tarragona i després es publicarà un concurs general, del qual no poden donar data, és un
tema de voluntat dels responsables del Departament i alhora necessari.
Es demana cas promoció interns D al C. Alfons R. diu que ara no té informació sobre aquest tema
13.Informació incidents CP Puig Basses (tema pendent de la reunió 17.12.14): pel que fa a les noves
obertures de centres penitenciaris des de CATAC-IAC demanem que no s'obri cap més centre sense
que quedi garantida la seguretat de tothom. Demanem informació pel a les mesures adoptades sobre
la cobertura de servei metge les 24 hores del dia on segons la informació que disposem no queda
garantit el servei (7 metges dels quals 1 esta de ILT i un té més de 60 anys hi ha demanat dispensar
de guàrdies, total 5 metges). Malgrat havíem redactat aquest punt en els breus a tractar Jose L. V diu
que la informació que té és que des de octubre el personal sanitari no depèn d’aquest Departament,
que des del mes de gener quedava garantida la permanència permanent les 24h, i que no tots els
centres tenen servei metge les 24h, vol matisar que perquè hi hagi servei metge les 24 hores no
queda garantit evitar un possible suïcidi. També manifesta que pel que fa a la defunció d’una interna
en aquest centre, aparentment per sobredosi, la tasca dels funcionaris de servei va estar excel·lent.
Es deixa aquest tema per la propera reunió.
14.Obres adequació CP Obert Girona: demanem informació sobre l'aturament de les obres. Els
interns de la secció oberta de Girona continuen ocupant, de forma provisional fa més de 6 mesos,
els pisos de l’antiga secció oberta de Girona. Les obres van començar al mes desembre i varen durar
4 dies, volem informació del què esta passant. Alfons R. diu que les obres es van aturar per problema
de llicència obres de l’ajuntament de Girona, que aquest tema es tractarà a final de setmana en la
propera junta govern de l’ajuntament i que li consta que el tècnics de l’ajuntament ja han donat el
vist i plau per continuar les obres, per tant entre el 29 i 30 de gener es reiniciaran les obres. Matisa
que ha estat un problema d’interpretació entre els tècnics del departament i de l’ajuntament de
Girona.
15.Eleccions junta de personal 2015: demanem una instrucció per tal que reguli les eleccions del dia
22 i 26 de febrer a la junta de personal, com per exemple la garantia de custodia de les urnes, Alfons
R. diu que aquest és un tema que gestiona Ferran D. que és qui té informació i donarà instruccions a
gerència de cada centre, per tant avui no pot donar-nos informació sobre aquest punt.
16.Cobertura 1 auxiliar administratiu CP Obert Girona publicat ATRI: des de CATAC-IAC demanem
preferència en la selecció per el personal auxiliar administratiu obligat a ser traslladat al CP Puig de
les Basses, CCOO s’hi afegeix .
17.Còmput horari personal tractament reduït dels CP Obert Girona atenent la circular 1/2012:
Jesus Pl. diu que l’1 de juny va entrar en vigor l’acord i aquest regulava el còmput horari per tant
derogava la circular 1/12, hem demanat si s’han contestat les sol·licituds, Jesus Pl diu que no li
consta i hem demanat que es contesti al personal que va presentar la reclamació.
Demanem que es respecti la cobertura de la dotació mínima, 4 educadors i l’amplií a 5, Joan P. Q.
diu que amb la ràtio actual ells no tenen constància de necessitat de cobertura d’un cinquè educador,
és més, des del centre no s’ha demanat cobrir la ILT del quart educador, afegeix que en el moment
que la direcció del centre faci una sol·licitud d’augmentar la dotació ho valoraran.
18.CP Lledoners i CP Puig de les Basses classificats en centres de primera categoria: CP Lledoners
ha esdevingut un centre de referència dins de Catalunya, com a centre innovador,...tot i així és un
centre de 2ª. Per ser un centre penitenciari, tenint en compte que el número d’interns que tenim des
de fa un temps és de 850, i que la previsió és que continuem així, que són uns 450 treballadors al
centre, i que d’altres centres amb un número menor d’interns sí que ho són. Pel que fa al CP Puig de

les Basses és l' únic centre de penats i preventius de la província de Girona per tant reiterem la
demanda que varem fer en data 17.02.14 de classificar aquest centre com un centre penitenciari de
primera categoria. Alfons R. diu que en el moment que el secretari general tingui elaborat l’estudi de
redimensionaments de centres penitenciaris on es relaciona l’evolució població interna, les
categories dels centres, el personal dels centres,...ens podran informar sobre aquest punt.
19.Manca personal al CP Lledoners: CATAC-IAC informa falta personal (del procés selectiu JU026,
unes 17 persones, s’han incorporat al CP Puig de les Basses) i a nivell de tractament falten juristes,
hi havia pressupostats 7 però en realitat hi ha 5 juristes. Demanem que tinguin en compte la manca
de personal. Jose L. V. diu que no hi ha centre que es queixi de manca de personal i que
pràcticament no hi ha incidències, CATAC-IAC diu que si no hi ha incidències es perquè el funcionari
d’interior fa molta contenció.
20.Compensació del dia per examen del concurs de comandaments d'interior: tot i que presentar-se
a un concurs és voluntari, des de CATAC-IAC hem manifestat que en aquest cas tant polèmic on no
es veu la fi del procés i on és molt probable que hagin de tornar a repetir proves, i en qualsevol cas,
res del que ha passat és responsabilitat dels participants, l'Administració ha de fer càrrec d'aquest
dia. Alfons R. diu que no procediran a compensar cap dia en aquest cas malgrat ho hem demanat
varies vegades.
21.Informació i debat al respecte de la Nota informativa en relació als horaris de Rehabilitació i
Administració de 19 de desembre de 2014: Alfons R. diu que ha elaborat una instrucció per tal
d’aclarir confusions que ha donat lloc a la nota informativa i, aquesta instrucció, la lliurarà en la reunió
amb les direccions dels centres penitenciaris del dia 28.01.15.
CATAC-IAC demana flexibilitat horària, per a les persones que han demanat la reducció horària per
cura de fills i pares,en els franges obligatòries. Alfons R. diu que no tenen cap problema per parlar
de casos concrets per a que pugin entrar 30 minuts més tard, en els casos de reducció de jornada
per cura de fills menors de 12 anys però que ens ha de quedar que l’aprovació d’un acord deroga
acords anteriors.
22.Abonament de les dietes d’indemnització als treballadors desplaçats forçosos al CP Puig de les
Basses: l’abonament de les dietes va quedar bloquejat per el tancament de l’any, però demà,
22.01.15 ingressaran l’import al personal afectat.

Es marca com a data per la propera reunió el dia 18.2.15 a les 10 hores.

Us seguirem informant.
Barcelona, 21 de gener de 2015
Secció sindical de presons
CATAC-IAC

