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REUNIÓ COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
                           21.12.2016 
 

Assistents  Administració: Assistents Administració:  Maria Jose M. sotsdirectora general de 
recursos humans i relacions laborals del Departament de justícia; Montse R. responsable àrea 
relacions laborals del Departament justícia; Jesús Pl. cap de servei de gestió de recursos 
humans;  i Anna S. tècnica del servei de recursos humans i econòmics i secretaria grup de 
treball.  
 
Assistents sindicals:  IAC-CATAC,CSIF,UGT,CCOO 
 
Desenvolupament de la sessió: 
Fora dels punts a tractar totes les seccions sindicals posen a la taula el tema del transport públic 
dels funcionaris als diferent centres penitenciaris. 
L' Administració, en un principi, ens informa que amb data 1 de gener canvia el transport públic a 
tots els centres. Es basen en la manca del personal que utilitza el servei i busca una solució  que  
no perjudiqui als pocs funcionaris que utilitzen el servei . L'Administració, diu, que no permetrà  
un servei que genera una despesa i que no s' està  fent un bon us. 
Les diferents seccions sindicals recorden a l'Administració que en el seu moment, desembre del 
2015 es va publicar al DOG el contracte del transport públic als diferents centres i amb data de 
4.8.2016 renuncien al contracte  quant els pressupostos del 2016  són prorrogats. 
L' Administració informa  que actualment  hi ha contractes menors per cobrir els diferents centres 
, fins un nou Acord que serà quan es plantejarà  un concurs per el servei del transport públic. 
Desprès de diferents plantejaments la sotsdirectora general de recursos humans i relacions 
laborals del Departament de justícia manté el transport amb les mateixes condicions actuals fins 
al nou Acord 2017. 
Des de IAC-CATAC informem que el transport no serà moneda de canvi en un nou Acord i que 
s'haurà de compensar com a mínim amb un complement provisional transitori, CPT, a tots el 
companys afectats. 
 
1-Informació sobre el concurs general de trasllats. Previsió resolució: una vegada resoltes 
totes les al·legacions , el concurs es resoldrà com es tenia previst, finals de gener  o principis de 
febrer. 
 
2- Novetats execució concurs de comandaments 2008: s`ha presentat 4  recursos . A la 
espera de resoldre  un recurs pendent es creu que passat festes es pot fer  el pagament i la 
presa de possessió dels funcionaris. 
 
3- Borsa de treball tècnic especialistes. Informació sobre el nombre d`incorporacions de 
reforços pel període de Nadal: referent als interins sol hi ha cinc persones a la borsa del treball. 
Els actuals que estan treballant als diferent centres el seu contracte finalitza el 31.01.2017. No 
asseguren  renovació però intentaran fer tot el possible per mantenir-los. S'ha d’ obrir diferents 
mòduls de centres penitenciaris. 
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4- Comunicat gerent sobre l'afectació de les absències sobrevingudes al PRP: 
l'Administració manté l`escrit . Les diferents seccions sindicals demanen la rectificació de l' 
aplicació amb data 1 d'octubre. CSIF,UGT i CCOO demanen amb data 1 de desembre. IAC-
CATAC no esta d' acord i demana  amb data 1 de gener 2017.  
La recuperació de aquestes hores es realitzaran dintre del trimestre per no perdre el PRP sempre 
arribant a un acord entre el centre i el funcionari per tal de realitzar les hores.  
 
5- Situació dels reforços i interins. Informes negatius interins: es demana informació  del 
expedients de funcionaris interins que puguin haver.  El cap de servei de gestió de recursos 
humans declara que te la obligació de informar de expedients quan són més de dos funcionaris. 
En aquest cas sol hi ha un  i està en el seu procés. 
 
6-Absència de " concursats " horaris al CP Joves des de fa 5 anys: la DG ho ha plantejat 
amb el director del centre per poder dur a terme el concurs dels  horaris. 
 
7- Torn obert de paraula: en aquest punt tots els sindicats hem plantejant la mateixa pregunta. 
Com va la Model?. Quina sorpresa, no saben res. Els consta que aquest Administració i el 
Ajuntament de Barcelona han mantingut contactes.  
La responsabilitat d’aquesta direcció és el procés de trasllat de interns a uns altres centres i el 
personal que treballa  però aquest moment no hi ha arribat. 
De la "rumorologia" que hi ha és lo que és "rumorologia". 
 
 
Barcelona, 21 de desembre del 2016. 
 
Secció sindical de presons 
IAC-CATAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
 


