
REUNIÓ GRUP DE TREBALL DE LA  
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 

17.04.2015 
 

Assistents Administració: Enric C. P. secretari general Departament de Justícia; Ferran D. sots 
director general de recursos humans i relacions laborals del Departament Justícia; Alfons R. sots 
director general de recursos humans i econòmics; Jose L. V. sots director general de centres i gestió 
penitenciari; Carlos S. sots director general de programes de rehabilitació i sanitat; Montse L. cap del 
servei direcció centres del Departament de Justícia;  Jesús Pl. cap de servei de gestió de recursos 
humans; Carlos Gr. cap de l’àrea de seguretat penitenciaria; 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: 
El sots director general de recursos humans i econòmics demana posicionament de les OOSS per la 
representació sindical, la proposta de l’Administració és de 3 persones per OOSS. CATAC-IAC diu 
que aquest tema es posposi perquè a la mesa sectorial no esta definit el número de representants 
per part de les OOSS. El sots director general de recursos humans i econòmics diu que li sembla bé 
posposar el número de representants assistents per part de les OOSS fins que a la mesa sectorial 
quedi clar. 
-Flexibilitat horària per dinar pels educadors del CP Obert Ponent: el cap de servei de gestió de 
recursos humans diu que  30 minuts van a càrrec de l’Administració per tant no es pot donar 1 hora a 
càrrec de l’Administració i recalca que cal atendre el què regula la Pròrroga de l’acord de condicions 
de treball del personal d’àmbit penitenciari 2006-2009 pels anys 2014-2015 i en tot cas caldria fer  
una proposta en el nou acord de negociació. 
-Revisió del protocol de medicació psicotròpica CP Obert de Lleida. Carència de serveis sanitaris que 
estableixin pauta de medicació:  el cap de l’àrea de seguretat penitenciaria diu que hi ha una ordre 
posterior corresponent a l’any 2015 on regula aquest tema i el mateix intern deixa la seva medicació 
en un sobre i el funcionari només es limita a fer la custodia i supervisió quan l’intern es pren la 
medicació. El sots director general de programes de rehabilitació i sanitat diu que qui ha de 
determinar si un medicament és psicòtrop és el sistema sanitari de la xarxa pública i no els 
educadors del centre. 
-Relació diferenciada de llocs de treball per centre, de totes les vacants pures i reservades, així com 
dels llocs que ocupen substitució: el sots director general de recursos humans i econòmics diu que es 
plantejarà en la reunió del divendres 24.4.15, on esta previst presentar per part de l’Administració el 
dimensionament primer de l’àmbit d’interior i més endavant de la resta d’àmbits. 
-Conciliació familiar per fills menors de 12 anys al personal de l’àrea de Tractament o que tinguin 
familiars al seu càrrec amb grau de discapacitat legalment reconegut. Relació diferenciada per centre 
i lloc de treball , dels treballadors de rehabilitació i administració que han optat iniciar el seu horari 
laboral coincidint amb l’inici de franja obligatòria i que es volen acollir al dret de gaudir dels 30 minuts 
de flexibilitat horària: el sots director general de programes de rehabilitació i sanitat diu que estan 
recollint dades i en l’àmbit de rehabilitació són 71 treballadors els  que s’han acollit al dret de gaudir 
dels 30 minuts de flexibilitat horària (3 comandaments intermedis i resta llocs base), afegeix que  hi 
ha  211 treballadors que s’han acollit a la conciliació familiar i en un futur podria ser que sol·licitessin 
acollir-se al dret de gaudir dels 30 minuts de flexibilitat horària, després la totalitat del personal seria 
del 12% i això no es podria assumir.  
En la reunió del 21.01.15 CATAC-IAC va demanar que  per temes de conciliació familiar  es pugui 
demanar un canvi d’horari i el sots director general de programes de rehabilitació i sanitat recorda 

 
Intersindical Alternativa de Catalunya 

Via Laietana, 57, 4t. 3a. 
08003 BARCELONA 

PRESONS 
Secció Sindical 

www.catac.cat 

 
Tel 93 3173151 
Fax 93 3173202 

 
e-mail penitenciaricatac@gmail.com 

e-mail sindicat@catac.cat 
 

  



que  aquells casos degudament  justificats i per causes excepcionals es podran fer canvis, cas per 
cas, torna a reiterar que l’aprovació d’un acord deroga acords anteriors. 
El sots director general de recursos humans i relacions laborals del Departament Justícia diu que el 
missatge per part de l’Administració és que atendre a aquesta petició  no és compatible perquè no 
queda garantida la gestió del servei. Afegeix que d’aquest àmbit respondran en una propera reunió 
perquè ara no tenen la informació. Les OOSS demanem que s’autoritzi al dret de gaudir dels 30 
minuts de flexibilitat horària a tothom de l’àmbit de  rehabilitació que ho sol·liciti fins que no tinguin un 
criteri establert, el sots director general de recursos humans i econòmics diu que hi ha un horari 
obligatori i estudiaran les sol·licituds presentades. CATAC-IAC demana que les denegacions siguin 
motivades. El cap de servei de gestió de recursos humans i la secretaria del grup de treball diuen que 
ens enviaran per mail la informació.  
-Sortida personal oficines CP Dones: al·legant raons de seguretat les OOSS demanem flexibilitat. 
Aquest punt tractat en la reunió del 18.03.15 es va demanar que quan el personal d’oficines 
compacta pugui sortir a les 22h i recuperar els 30 minuts durant la setmana, el cap de servei de 
gestió de recursos humans torna a  demanar que es faci una petició formal i concreta.  
CATAC-IAC demana que per seguretat l’entrada  a les 22.15h dels interns de la secció oberta del CP 
Dones sigui modificada perquè coincideix amb la sortida del personal funcionari.  El cap de l’àrea de 
seguretat penitenciaria diu que cal mirar que no afecti al tractament i que la petició es faci a la 
direcció del centre.  
-Falta de personal generalitzada als centres penitenciaris. Cobertura de totes les vacants 
pressupostades. Aquest tema es tractarà a la reunió del dia 24.04.15. 
-CP Puig de les Basses: Fiscalització i pressions per part de Direcció als delegats sindicals del 
centre, impediment de les seves funcions sindicals. Revisió de la implantació i formació en protocols 
d’intervenció: la direcció del centre esta impedint que el delegats facin les seves funcions sindicals, el 
sots director general de recursos humans i econòmics respon que no es pot impedir que un 
treballador del centre que a més és delegat se li impedeixi realitzar la seva tasca sindical. Per part de  
les OOSS  demanem que es donin instruccions clares a la direcció del centre, el sots director general 
de recursos humans i econòmics diu que s’ha indicat que es doni accés a la informació i es lliuri 
espai suficient a les OOSS representatius, com ara taulell d’anuncis i es recordarà en la reunió que 
tenen amb els responsables de la  gerència dels centres penitenciaris a finals del mes d’abril perquè 
tinguin organitzat aquest aspecte logístic. 
Pel que fa a la petició de revisió de la implantació i formació en protocols d’intervenció el cap de 
l’àrea de seguretat penitenciaria diu que es revisarà, que s’’ha fet formació però que és un centre 
amb molta mobilitat de personal.  
Incompliment de la RLT al CP Puig de les Basses en la cobertura de llocs de treball:  el cap de servei 
de gestió de recursos humans diu que properament , al mes de juny, s’incorporaran un total 8 GSI 
(estructurals) de la borsa de treball, no seran reforços d’estiu serà incorporació de plantilla. 
Actualment en el llistat de la borsa de treball van per número 215 i el total que s’incorporà en període 
d’estiu serà d’uns 40 a afegir als 215, una part de reforços d’estiu (juliol, agost i setembre), afegeix 
que aquesta informació es detallarà en la reunió de la subcomissió de la borsa de treball del dia 
23.04.15. 
CATAC-IAC diu que hi ha funcionaris que apareixen en les llistes electorals municipals, preguntem si 
es té en compte la cobertura. El cap de servei de gestió de recursos humans diu que faran valoració 
concreta i puntual per determinar què es cobrirà. 
A les 12h s’incorpora a la reunió el secretari general del Departament de Justícia.  
-CIRE: Revisió de la gestió i serveis oferts. Revisió polítiques de preus d’economat i màquines de 
venda. Petició dels catàlegs de preus de tots els productes de centres de gestió pròpia i també 
d’altres centres: el secretari general del Departament de Justícia demana fer una reunió monogràfica 
sobre el CIRE abans de l’estiu en la que  assistirà la directora del CIRE, diu que fem arribar 
preguntes per tal de fer una revisió i d’aquí un mes es convocarà  una reunió per resoldre les 
qüestions. El secretari general del Departament de Justícia ens fa una explicació sobre l’estructura 
directiva del CIRE, diu que el president és el conseller però té una comissió executiva on el president 
és el director general. 
-Informació sobre el concurs restringit CP Obert Tarragona i CP Mas Enric, el concurs general de 
mobilitat i l’oferta pública de personal funcionari de Rehabilitació: el secretari general diu que ell ja ha 
signat tots els documents, ahir es va publicar el concurs restringit de llocs base GMO i GO. 



CATAC-IAC pregunta per què no consta el català com a requisit, el sots director general de recursos 
humans i relacions laborals del Departament Justícia diu que el català no pot ser un requisit  en un 
concurs de trasllat i que es va fer malament en el concurs restringit del CP Obert Girona. Des de 
CATAC-IAC s’informa que 2 companys no van poder optar a les places de GMO del CP Obert Girona 
per suspendre l’examen de català per tant podrien ara recórrer-ho. El sots director general de 
recursos humans i relacions laborals del Departament Justícia diu que si estan en termini interposin 
recurs. CATAC-IAC diu que també es trobaran amb un problema amb les places del concurs 
restringit per a CRIMO del CP Obert Tarragona  per l’afectació de la Sentencia del concurs de  
comandaments del 2008 i caldria resoldre primer aquest tema abans de convocar un concurs de 
comandaments intermedi de l’àmbit d’interior. 
-Concurs de trasllat llocs base del cos tècnic/a especialista, serveis penitenciaris: el secretari general 
del Departament de Justícia informa que  la intenció del Departament és que es publiqui al mes de 
maig però que creu que estarà prevista per el mes de juny, en lliura informació detallada sobre les 
255 vacants (el tipus d’ocupació serà de 39 comissions de servei, 52 interins i 164 vacants pures). Us 
adjuntem el documents lliurat per la DGSP a les OOSS. Els centres penitenciaris de Barcelona no 
estan inclosos perquè no es publicaran a concurs cap plaça de la localitat de Barcelona fins que no 
estigui reorganitzada la ubicació final dels centres penitenciaris a Barcelona. Les OOSS diem que  
les adscripcions provisionals estan obligats a concursar i no poden concursar a les places que 
ocupen així com les  places ocupades per interins per tan es necessari que sihuin publicades a 
concurs  totes les places. El secretari general del Departament de Justícia diu que el divendres 24 
ens lliuraran informació sobre aquest tema. 
Concurs de trasllats de comandaments intermedis en breu ens ho faran arribar. CATAC-IAC 
indiquem  que cal abans de publicar un concurs de comandaments intermedis resoldre tema de la 
Sentencia del concurs de comandaments del 2008. 
Pel que fa a l’oferta pública de personal funcionari de Rehabilitació els secretari general del 
Departament de Justícia diu que  té una reunió la setmana vinent amb el Departament de Funció 
Pública i intentarà desencallar aquest tema.  
-Informació sobre la modificació del suport informàtic de centres penitenciaris i l’ afectació que 
provoca al personal: aquest punt va estar tractat en la reunió del 18.03.15, el cap de servei de gestió 
de recursos humans va dir que aquest tema esta en marxa hi ha dotació pressupostaria i compromís 
de fer-ho. El secretari general ens lliura un informe sobre la transformació del suport de les TIC als 
centres penitenciaris el qual detalla la transformació de la política de la generalitat, la plantilla actual i 
la proposta que és : extinció dels RIERT i EIET que seran substituïts per l’empresa adjudicatària del 
servei. Per millorar el serveis públic del Departament de Justícia dotarà al cap de manteniment, que 
segons ells és l’enginyer del centre penitenciari, de la potestat de control de les empreses 
adjudicatàries sota dependència del gerent. A més, es dotarà a cada centre penitenciari d’un tècnic 
especialista en informàtica (TEI) laboral del grup C1 perquè doni suport al cap de manteniment i 
promogui l’ús de les TIC en els centres penitenciaris. Els EIET i RIERT que estan en adscripció 
provisional els passaran directament a la plaça que tenen reservada, també es dotarà d’una plaça de  
GSI o de la mateixa categoria als centres penitenciaris. Les OOSS  estem en contra d’aquesta 
mesura que no deixa de ser una externalització del servei, el secretari general diu que s’amortitzaran 
totes les places. CATAC-IAC demana que es doni l’opció a que els afectats que ho demanin puguin 
ser  coordinadors d’aquest procés i no la gerent del CP Brians-1. 
-Proposta modificació de les taules salarials de presons per crear els complements del lloc 
d’Enginyer Tècnic de Manteniment: el secretari general dels Departament de Justícia demana 
informació sobre el posicionament de les OOSS, no hi ha oposició per part OOSS. 
-Convocatòria extraordinària de la comissió de seguiment per informar del procés d’obertura del CP 
Mas Enric i CP Obert Tarragona: el secretari general del Departament de Justícia diu que fixem data. 
-Establir les prioritats de les OOSS per la propera negociació de condicions de treball. CATAC-IAC  
torna a entregar el programa específic de presons que ja va lliurar el 13.03.15 i  el RD que contempla 
de jubilació als 60 anys retribuïda al 100% com  tenen el col·lectiu de  bombers. 
-Aplicació informàtica per consultar la borsa d’interins: el secretari general del Departament de 
Justícia ens informa que serà actiu el 15.05.15. 
-Errades en el càlcul dels imports de complements personals transitoris de treballadors penitenciaris 
en situació de segona activitat i sol·licitud a l’ Administració de si aquesta ha procedit a la revisió 
d’ofici de la resta de casos existents: el secretari general del Departament de Justícia diu que quan 



es detecta un error es regularitza i així s’ha fet amb tothom. El cap de servei de gestió de recursos 
humans diu que han estat 15 persones afectades.  
-PHPT: Carències de personal. Denegació de permisos del personal al·legant necessitats del servei: 
el cap de servei de gestió de recursos humans diu que no es pot incrementar la dotació de personal a 
aquest centre.  
-Uniformes: Problemes en el tallatge. Informació de gestió i resolució de les incidències. Establiment 
de calendarització i correcta adequació a cada estació de l’any: el sots director general de recursos 
humans i econòmics diu que la gestió i coordinació de tot és impossible, ells ja donen instrucció a 
CIRE de com es vol però és difícil.  
Propera sessió grup de treball 20.5.15 on es tractaran la resta de punts pendents.  
Us seguirem informant. 
 
Barcelona, 17 d’abril de 2015 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 

 


