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COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD
05.02.2014
Assistents Administració: Enric C. P. secretari general Departament de Justícia; Pere S. director
general serveis penitenciaris; Alfons R. sots director general de recursos humans i econòmics; Jose
L. V. sots director general de centres i gestió penitenciària; Montse L. cap del servei direcció centres
del Departament de Justícia; Joan P. Q. cap del servei medi obert i serveis socials; Miguel A. cap del
servei de rehabilitació; Jesús Pl. cap de servei de gestió de recursos humans; Juan C. L. cap de
l’àrea de seguretat penitenciaria; Xavier S. representant del Departament d’Economia; representant
del Departament de Governació; Joan N. cap de l’àrea de personal funcionari del Departament de
Governació, Patrícia S. tècnica del servei de recursos humans i econòmics.
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CCOO i UGT.
Ordre del dia:
1. Proposta de la direcció general serveis penitenciaris, per a la negociació de l’Acord del grup de
treball d’àmbit penitenciari del període 2014-16.
Desenvolupament de la sessió:
Enric C. P., secretari general del Departament de Justícia, inicia la sessió la reunió a les 10.20h,
informant que avui es mante l’ordre dels 3 temes principals al igual que la passada reunió del dia
29.01.14: la negociació de l’Acord; Acord de govern del CP Puig de les Basses i el concurs de
comandaments de l’àmbit d’interior de l’any 2008.
Negociació de l’Acord del grup de treball d’àmbit penitenciari del període 2014-16:
Ens lliuren una nova proposta modificant lleugerament la proposta que van lliurar en la reunió del
dia 29.01.14, la proposta lliurada consta de set blocs:
Afegeixen en el punt 1.1.1. Horari dels educadors, en la modalitat d’horari ordinari que: ”Caldrà
garantir l’equilibri del 50% de personal en torn de matí i en torn de tarda”; afegeixen el punt 1.13
Horari de comandaments intermedis: horari ordinari (5 matins i 2 tardes de 2hores i 1/2 : de 8.30 a 15
i de 16 a 18.30h) i horari acumulat 84 matins i 2 tardes (2 jornades senceres de matí i 2 jornades
partides de M/T: de 8.30 a 15h amb presencia obligatòria de 8.30 a 13.30; de 15h a 20h amb
presencia obligatòria e 15 a 19.30h en jornada partida s’estableix descans de 30 minuts no
computables com a jornada efectiva de treball). El punt 1.1.3 és perquè reguli l’horari de
comandaments intermedis de rehabilitació diferenciat.
El punt 1.14 fa referència al Medi Obert on detalla l’horari dels treballadors socials amb horari de
treball de 7.30 a 22.30h i essent l’horari de permanència obligatòria de 8.30 a 13.30h i de 15 a
19.30h
Pel que fa a l’acumulació de jornada anual, el dia autoritzat de lliurança cau en festiu , no dóna dret a
cap compensació o canvi de calendari en l’horari rehabilitació, comandaments intermedis, medi obert
i àmbit oficines CATAC-IAC manifesta que això és inacceptable.
En el punt 4 sobre Organització queda eliminat de la proposta anterior el punt 4.1 sobre cobertura
del servei per causes sobrevingudes.
Enric C. P. demana si tenim una proposta concreta, CATAC-IAC manifesta que la proposta que tenim
es la que van presentar. Miguel A., cap del servei de rehabilitació, diu que no es pot acceptar cap
proposta que comporti fer grups amb torns de treball, detalla la problemàtica d’aquests tipus de
proposta perquè les jornades serien de 10 hores i 30 minuts i un sistema de rotació de grups de
treball i causes sobrevingudes com ILT, és una proposta inasumible per la DGSP, perquè afegeix
que en la practica seria 2 dies d’intervenció que per la programació i oferta que s’ha de donar als
centres no és viable. Enric C. P. diu que es reuneixin els sotsdirectors de totes les àrees amb els
representants sindicals per tal d’arribar a punts en comú i que cal veure quina es la línea vermella,
específica que és l’hora del recompte, segons ell, és des de l’hora del recompte del matí al de l’hora
del recompte de la nit on hi ha d’haver-hi personal de rehabilitació en els centres i mòduls, fora
d’aquest horari no té perquè haver-hi personal de rehabilitació. CATAC-IAC manifesta que la gestió
de documentació, coordinació necessita d’una flexibilització. Enric C. P. diu que pel que fa als interins

reduïts es pot acordar una reducció 15% tasca. Enric C. P. diu que el treball burocràtic del personal
de rehabilitació s’ha de reduir al màxim perquè vol que és faci la màxima intervenció. CATAC-IAC diu
que els informes que es fan es el que demanen des de la DGSP i els jutjats. Enric C. P. diu que el
tema de no carregar burocràticament al personal de rehabilitació va dirigit a l’altre costat de la taula.
Pere S., director general serveis penitenciaris, diu que s’està treballant amb consolats i altres ens per
tal de reduir la tasca burocràtica i no carregar als professionals.
Punt 1.2 Horari personal àmbit oficines: Enric. C. P. diu que els tècnics especialistes genèric
oficines podrien fer l’horari del cos general i l’únic que no s’accepta és la compactació excepte en
algun cas de reducció 15%, ell entén que segurament tenim pressions per tal que aquest col·lectiu
treballi per torns com interior. CATAC-IAC diuen que no es tracta de treballar menys si no que amb la
crisi que hi ha, la dispersió dels centres provoca que sigui un estalvi la compactació, perquè en molts
centres on no hi ha servei de transport.
Pel que fa al punt 1.4 de Jornada Anual, calendari i torns d’horaris: CATAC-IAC hem reiterat que no
volem el còmput de jornada anual, Enric C. P. això només és un avanç del que passarà en el futur,
entén que el número d’hores és discutible i quan la norma ho digui l’aplicarem. CATAC-IAC manté
que un canvi d’horari implica un canvi de complements, de jornades especials i demana que el
Departament de Governació detalli el complement específic, CE, perquè qualsevol canvi d’horari
implica canvi CE. Enric C. P. diu que la jornada que es fa en algun col·lectiu esta per sota del que es
considera en la norma la jornada contractada i això és caòtic per la irregularitat. CATAC-IAC diu que
hi ha retribucions en espècie. Enric C. P. diu que retira el punt 1.4 sobre la Jornada anual, calendari i
torns horaris de la proposta d’Acord i recorda que l’Administració a ofert negociar i els sindicats no
han volgut, CATAC-IAC diu que no vol negociar en el termes que la DGSP ha establert i que si
parlem de CE si que negociarem, per tant queda fora la proposta de còmput jornada laboral.
Medi Obert : Enric C. P. diu que no es compleix el pactat o acordat perquè cada centre té un horari
diferent.
En el punt 2 sobre Permisos i Llicències: tots els sindicats hem demanat el gaudiment dels dies de
compensació de festius per dies i no per hores com actualment han establert de forma unilateral; pel
que fa el punt 2.2 hem demanat que quedi regulat el gaudiment per dies i no per dia per torn. Els
sindicats demanen informació pel que fa a la resta de col·lectius que treballen per torns, és a dir si
se’ls fa el mateix, Joan N., cap de l’àrea de personal funcionari del Departament de Governació, ens
informa que al col·lectiu de bombers se’ls aplica el mateix punt 2.2.
Punt 7.3 Oferta Pública i Concursos de Trasllats: és un nou punt introduït en aquesta última proposta
d’Acord, es demana que en el cas del personal de rehabilitació, a l’estat espanyol es permet el 10%
Enric C. P. argumenta que l’Adminitració de FP no ho permet per el tema de contenció de la
despesa. Afegeix, que la mobilitat la tenen oberta, a tothom , fins i tot al personal interí, poden fer i
tenen previst convocar concurs trasllats al personal tècnic especialista després del mes d’agost del
2014. Enric C. P. comparteix que no pot ser l’alt nivell d’interinatge en l’àmbit de rehabilitació perquè
provoca la precarització de la funció pública perquè li crea problemes afegits, comandaments interins
i això diu es una disfunció del servi públic.
Programa de Rendiment Professional, PRP: Enric C. P. manifesta que en el propera proposta
d’Acord que els representants de l’Administració pensen lliurar-nos s’inclourà el PRP i fa esment que
no és vigent com informa erròniament algun sindicat.
Quan es tracti el punt de carrera professional es treballarà la petició de CATAC-IAC pel que fa a la
pujada dels nivells.
Dimensionat CP Obert Girona: Enric C. P. diu que no acceptar proposta d’ Acord de Govern sobre
la reducció del dimensionament suposarà una despesa de 450.000 euros anuals per mantenir els
drets que jurídicament poden canviar.
Dimensionament CP Puig Basses: ens lliuren un document modificant lleugerament el presentant en
la reunió del 29.01.14.
Tema transport per el CP Puig de les Basses: Enric C. P. diu que esta contactat el pla de mobilitat i
en base al que estableixi aquest pla veuran que faran. Enric C. P. diu que l’obertura del CP Obert
Girona va unit obertura del CP Puig de les Basses, afegeix que tot el personal assignat al CP Obert
Girona, es quedarà al CP Obert Girona, i des de el primer moment hi seran. La data concreta és la
primera quinzena de juny . Quan es fa el canvi hi ha alguna obra prevista, podria haver-hi per la
inauguració formal, però que aquestes obres es poden sectoritzar i que hi ha espai per fer
adaptacions arquitectòniques. CATAC-IAC ha demanat quina és la situació en la que quedarà el
personal dels cos general que esta en comissió de serveis al CP Girona, la informació que ens han

donat és que la seva plaça té canvi d’ubicació al CP Puig de les Basses, ara bé al estar en comissió
de serveis tenen opció a renunciar a aquesta i retornar on tenen la plaça definitiva.
Fases obertura CP Puig de les Basses: Jose L. V., sots director general de centres i gestió
penitenciària, informa que hi ha diferents fases d’obertura, actualment hi ha treballant al CP Puig de
les Basses un coordinador i sis GAM, afegeix que tots els funcionaris estan visitant en jornada
d’aprenentatge per tal d’adaptar-se al funcionament del centre. Continua dient que l’escaló avançat
tindrà 85 funcionaris del procés selectiu JU026, per ordre de rànquing del procés selectiu, preparant
el centre per tal que la resta de companys destinats al CP Puig de les Basses puguin “aterrar
suament”. Segons el timing que han elaborat, en un dia poden tancar CP Figueres, que serà quan un
total de 200 interns en regim ordinari aniran traslladats al CP Puig de les Basses, això suposarà el
funcionament de dos mòduls i correspondrà a la fase d’inauguració parcial amb 172 treballadors
durant la primera quinzena del mes de juny del 2014; els interns del CP Girona de regim ordinari
faran el trasllat, en un dia, a la setmana o bé 10 dies següents de tancar CP Figueres; els interns de
règim obert del CP Figueres és desplaçaran en autogovern al CP Obert Girona. Enric C. P. diu que
entén que els funcionaris del procés selectiu JU026 per raons obvies ara potser prefereixin quedar-se
en els centres on estan provisionalment però el que esta clar és que tots han de prendré possessió al
CP Puig de les Basses (inclosos el 10% addicionals). Enric C. P. reitera que han de prendre
possessió tots els del procés selectiu JU026 al CP Puig de les Basses i després estudiaran mesures
temporals com són comissions de servei perquè ha de garantir que l’experiència del personal és prou
solida per mantenir CP Puig de les Basses. Enric C. P. afegeix que en pitjor dels casos al cap de poc
hi haurà concurs de trasllats.
Al cap de 3 mesos obriran la segona fase que esta prevista al mes d’octubre, on s’incorporarà la
resta del procés selectiu JU026 amb l’obertura de la resta dels mòduls de regim ordinari (primera
fase de 2 mòduls; segona fase 5 mòduls).
La tercera fase esta prevista per el del 2015 amb incorporació dels intens del CP Quatre Camins i
CP Brians amb arrelament a la província de Girona, acabant d’omplir els 2 mòduls que queden fins
arribar a 7, són uns 700 interns. Els sindicats hem recordat que tinguin en compte els períodes
vacances del personal. La voluntat és que al mes d’agost tots els intern de regim ordinari del CP
Girona i CP Figueres estiguin al CP Puig de les Basses i a finals d’any tots els interns que tenen
arrelament a l’àrea de Girona.
Enric C. P. manifesta que cal una adaptació dels concursos a la realitat actual, tant els concursos
restringits CP Obert Girona, com JU026, com el concurs de comandaments.
Concurs de comandaments àmbit interior 2008: Enric C. P. diu que han de resoldre el concurs i la
resolució no permet ampliació de places, ell ha donat poders a la Junta de mèrits perquè estableixi
una llista en la qual hi haurà gent nomenada que continuarà essent-ho, gent nomenada que serà
cessada i gent no nomenada que hauran de nomenar. Hi ha una gestió que pertoca a la sots
direcció general de recursos humans i econòmics que intentarà tractar als damnificats el millor que es
pugui. Pere S. diu que la Junta de mèrits serà sobirana i valorarà si ha de complementar o no amb
una segona prova la segona part del concurs, ell creu que no és suficient per tal de blindar els
nomenaments perquè si no el tema no s’acabarà mai., però també recalca que és la Junta de mèrits
qui ho ha de valorar.
Concreten com a data per la propera reunió el dia 12.02.14 a les 10h i abans cal que es reuneixin les
sots direccions de totes les àrees de la DGSP per tractar el tema horaris personal rehabilitació.
Valoració de CATAC-IAC:
Ens abstenim de fer cap valoració d’aquesta sessió.
Us seguirem informant.
Barcelona, 05 de febrer de 2014
Secció sindical de presons
CATAC-IAC

