
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
15.05.2012 

Assistents Administració: Rosa P. Sots directora general de Recursos Humans i 
Econòmics; Ferran D. Sots director general de Recursos Humans i Relacions Laborals 
del Departament Justícia Jesús P. Cap de servei de gestió de Recursos Humans i Ferran 
C. Cap de secció de Selecció i Provisió; Jose L V. Sots director general de Centres i 
Gestió Penitenciària i Carlos Gr. Cap de l’àrea de Regim Interior Penitenciari. 
Desenvolupament de la reunió: 
Ferran D. i Rosa P. ens informen pel que fa al pagament Programa Rendiment 
Professional (PRP) el Departament d’economia ha informat que no té operatiu l’aplicatiu 
que ha encarregat a l’empresa adjudicatària dels temes informàtics de la Generalitat, T-
Systems,  per pagar-lo a la nòmina del mes de maig i per tan és pagarà al mes de juny. 
Ferran D. afegeix que el PRP  es pagarà  però al mes de juny. Rosa P. diu que no és un 
problema econòmic, que és un problema informàtic que l’empresa adjudicatària no ha 
sol�lucionat. Tots el representants  sindicals no estem d’acord en que s’adjudiqui la 
gestió informàtica a una empresa incapaç d’assumir la gestió que té encomanada des de 
fa tres mesos i demanem una sol�lució com pot ser una nòmina complementaria a 
mitjans del mes de juny del que s’hauria de cobrar al mes de maig. Rosa P. diu que ja 
van fer la consulta al respecte i el Departament d’Economia va dir que no es podia fer 
una nòmina complementaria, per tant,  no volen comprometre’s a assegurar que es 
podrà fer una nòmina complementaria, tot i que continuaran fent gestions per 
sol�lucionar el problema. 
CATAC-IAC informa que l’Acord de govern és del 3.04.12 i que estem a mes de maig, 
per tant hi ha hagut temps suficient per resoldre el problema. Es recorda que quan 
convé retallar els aplicatius no fallen. 
Rosa P. diu que informaran a tota la plantilla mitjançant una nota informativa. 
1.  Total d’interins cessats (relació actualitzada dels moviments efectuats per reingrés 
interins rehabilitació, informació vacants...): actualment hi ha 9 interins cessats fruit dels 
reingressos del personal de l’àmbit  de tractament que ha sol�licitat el reingrés. Hi ha 
hagut 11 peticions de reingrés i en tràmit n’hi ha tres. Es demana cobertura de les 
places de tractament que deixin els funcionaris que han demanat el reingrés. 
2.  Informació detallada nomenaments provisionals JU026 (procedència detallada 
sobre les 43 vacants,  relació actualitzada funcionaris pendents nomenament 
provisional): són 43 places, vacants reservades i l’adjudicació és provisional, ens 
informen que en cas que  s’incorporin els titulars podran mantenir aquests 
nomenaments provisionals. Quedaran 57 participants del procés selectiu JU026 pendents 
de nomenar-los en vacants provisionals. Demanem que es cobreixin totes les 
substitucions que es generin, tant les substitucions que alliberin els nomenats 
provisionals de la JU026, com les vacants del personal que ha concursat a l’estat 
espanyol (el número de participants han estat  51). 
3.  Informació detallada jubilacions centres penitenciaris: Rosa P. ens informa 
que les jubilacions prorrogades suspeses, se’ls ha comunicat a tothom la suspensió de 
pròrroga i 24 de setembre és la data màxima per jubilar-se, actualment la informació 
detallada de la suspensió de les pròrrogues de jubilació són: 
Caps de servei: 4 (2 CP Tarragona,  1 CP Ponent  i 1 CP Quatre Camins. D’aquests hi  ha  
2 a extingir: 1 CP Tarragona i 1CP Quatre Camins). 
Treballador Social: 1  
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GSI: 1 
Tècnic superior: 1 CP Tarragona 
GO: 1 CP Girona 
GAMP: 1 CP T Tarragona 
CUGE: 1 CP Ponent 
CURH: 1 CP Tarragona 
CATAC  ha demanat la cobertura de la resta de jubilacions de llocs base i 
comandaments. Els representants de  l’Administració diuen que  faran l’estudi de les 
necessitats i si les direccions fan l’informe justificat, per exemple que els cap de serveis 
facin la totalitat de l’horari, inclòs  la borsa d’hores destinades a reunions amb la direcció 
del centre, i tot i així es necessiti la cobertura , ho cobriran.  
4.  Informació nomenament 2 psicòlegs interins CP Ponent (aclariment criteris 
selecció): Ferran C. ens informa que es nomenarà   a una persona que ja havia estat 
treballant com a psicòleg  i l’altre nomenament ha estat per participació en les 
travesses. CATAC ha manifestat que  els criteris aplicats no han estat clars perquè hi ha 
més persones interessades en cobrir aquestes places.  
5.  Publicació convocatòria provisions provisionals de tractament: Ferran C. 
informa que en dos o tres setmanes es publicaran la per a la sol�licitar  comissions de 
servei per al personal de carrera de tractament i la publicació per a la participació en les 
provisions provisionals de tractament.  
6.  Redistribució i priorització de tasques personal interí reduït 15% : CATAC 
demana que als centres penitenciaris es reuneixi l’equip de tractament amb les 
direccions dels centres per tal de redistribuir i prioritzar les tasques del personal interí 
reduït 15%, Rosa P. diu que a ella li semblava que ja s’estava fent. CATAC informa que 
no s’ha fet en tots els centres penitenciaris per tant sol�licitem que des de l’Administració 
s’indiqui que cal fer-ho. 
7.  Informació afectació pla d’ocupació centres penitenciaris: Ferran D. diu que el 
diagnosi haurà d’estar fet al 30 juny i estan esperant les directrius del Departament de 
Funció Publica.  Rosa P. diu que ella entén que el dimensionament que hi ha es el que es 
necessita però no poden garantir res. Les forces sindicals demanem estar informats. 
8.  Aclariment sobre situació equip directiu: CP Girona, CP Figueres i CP Puig de 
les Basses: CATAC ha manifestat queixa a la manca d’informació dels moviments. Rosa 
P. ens informa que el director del CP Girona té acumulació de tasques del CP Figueres i  
l’han nomenat director CP Puig de les Basses i la retribució per aquest nomenament serà 
del 50% tal i com esta reglamentat. 
9.  Obertura de CP Puig de les Basses i CP Obert Girona: Rosa P. informa que no hi 
ha data d’obertura.  
10. Aclariment sobre situació interins equips directius reduïts 15%: Rosa P. diu 
que hi ha un total de 4  persones, concretament un al CP Tarragona, un al CP Girona, un 
al   Pavelló Hospitalari de Tarrassa i un al CP Quatre Camins. Rosa P. ens explica que 
s’ha enviat un informe al Departament de  Funció Publica  que donat  les característiques 
en la tasca d’aquestes persones,  guàrdies,  caps de setmana, els quals no han reduït 
l’horari,  puguin quedar exclosos de la reducció del 15% de les retribucions. 
11. Informació control horari (programa rendiment professional; disposició addicional 
vuitena llei 5/2012; personal  amb jornada partida; gaudiment compensació de festius a 
partir de data 1 de gener; possibilitat disposar dels assumptes propis per hores...). 
El control absències PRP ho gestionaran les oficines de Gestió de Recursos Humans, els 
descomptes per retard  o avanç d’hora de sortida dependran del centre, del lloc de 
treball...i  el incompliment en l’horari de més de 30 minuts a efectes 1 de gener serà 
penalitzat.  
Pel que fa al gaudiment de compensació de festius demanem que el treballador pugui 
gaudir a partir de la data 1 de gener dels 14 dies. Pensem que no ha tenir el mateix 
tractament que els assumptes propis, Ferran D. diu que els assumptes propis es generen 
per el temps treballat com diu la normativa de la Funció Publica.  Tots els sindicats hem 



plantejat  que pel que fa a  les incidències que puguin sorgir un cop gaudits els dies de 
compensació de festius s’estableixi un mecanisme de recuperació, o bé de retorn dels 
dies,  o bé de descompte dels dies a la nòmina. Rosa P. diu que la incidència es més 
gran de la que nosaltres ens pensem, hem demanat números i no ens els han donat.  
Reiterem que el treballador ha de poder gaudir a partir de la data 1 de gener dels 14 
dies de compensació de festius tal i com regula l’Acord. La situació queda estancada i 
decidim aixecar-nos de la reunió. Quedant pendents temes com 
possibilitat disposar dels assumptes propis per hores, el problemàtica amb els qui fan 
jornada partida en la franja horària destinada al dinar,  reforçar mesures seguretat per 
evitar introducció objectes exterior als CP Tarragona i CP Girona. 
Us seguirem informant. 
 
Barcelona, 15 de maig de 2012 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


