
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD  
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; Ferran C. cap 
de servei 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. 
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CCOO i UGT. 
Desenvolupament de la reunió: 
Comença la sessió on la deixem. Es posa sobre la taula el punt que ens va fer aixecar de la 
taula i abandonar la negociació en la reunió anterior del dia 15.05.12. L’administració ens 
informa amb un tarannà més adient per a una negociació que donarà, tal com marca la 
normativa i sol·licitava CATAC-IAC, el mateix tractament als 14 dies de compensació de 
festius  que als dies d’assumptes propis. També matisa que per tant, no s’han de generar en 
cap cas i que es disposaran de la totalitat dels dies des de principis d’any. En el supòsit que 
degut a les incidències ocorregudes durant l’any, es doni el cas que una vegada gaudits els 
14 dies de compensació de festius, generem saldo negatiu en aplicació de l’Acord (resta 
d’una dia per cada 15 serveis d’absència per contingència comuna; resta d’un dia més 
addicional si aquestes absències coincideixen amb un dia festiu amb el límit de 5; un dia 
menys per tres retards de més de ½ hora en un trimestre, excepte cas de força major), es 
podrà regularitzar la situació retornat els dies necessaris abans del dia 15 de gener de l’any 
següent. En cas contrari es descomptaran de la nòmina del mes de gener. Ens informen que 
passaran nota informativa al respecte als centres  a partir de la setmana vinent.  
 
En el següent punt, es toca el dret, clarament regulat en l'Acord de condicions de treball 
vigent, a gaudir de 24 canvis de servei anuals . Ambdues parts tenim clar la lletra del mateix 
i es matisa que això només passa en un parell de centres i a causa d’una interpretació 
perversa i restrictiva del programa informàtic encarregat de reflectir el nombre de canvis 
realitzats. Pel que sembla aquest programa (SIPC), reflecteix l’entrada dels moviments 
necessaris per a un canvi, com canvis realitzats i duplica en aparença la quantitat de canvis 
efectivament fets. És a dir, un canvi de servei ordinari, genera l’entrada de quatre moviments 
en el SIPC i per tant encara que només s’hagi de comptabilitzar un canvi a cada funcionari 
implicat (a un per petició i a l’altre per devolució), es comptabilitzen per error dos per canvis 
per funcionari.  
 
Tot seguit es continua demanant aclariment sobre la data d’incorporació al saldo d’hores 
disponibles dels treballadors afectats de les 24 hores per tardes festives. L’administració fa 
cara de sorpresa i contesta que s’haurien d’haver aplicat des de l'1 de gener i no dóna crèdit 
a la possibilitat que en algun centre a dia d’avui no sigui així, indiquen que es donaran les 
directrius oportunes a cada centre.  
 
Es reprèn la petició d’una postura clara per part dels responsables de la Direcció general de 
serveis penitenciaris pel que fa al gaudiment del permís per hospitalització  d’un familiar en 
particular i de la totalitat dels permisos en general. L’administració respon que està 
elaborada la normativa al respecte, i que en breu se’ns farà arribar la mateixa. La part social 
demana que fins que no arribi la normativa als centres se segueixin aplicant els criteris 
anteriors menys restrictius.  
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Després d’aquest punt surt a debat la postura de l’administració vers el Capítol VI del nou 
Decret sobre jornada i horaris de treball que tracta dels dies d’assumptes personals i que 
ens és d’aplicació. Per a ambdues parts esta clar que aquest any disposem de 54 hores i 35 
minuts. Aquest capítol també permet la possibilitat del gaudiment per hores i de l’acumulació 
a les vacances. Des de la part social sol·licitem que es doni prioritat al gaudiment per 
jornades de treball i no estrictament per hores en l’àmbit d’interior, donat el nostre horari 
especial i principalment per la cobertura de les nits. En tot cas acceptaríem una solució mixta 
com per exemple que en el cas de les nits es comptabilitzin com una jornada o dia de treball 
i no per hores.  
 
Finalment arribem al punt més candent de la sessió, l’horari d’estiu d’oficines. Donat el gir 
del nou Decret cap a una major flexibilitat horària de cara a la conciliació familiar, es demana 
que aquesta flexibilitat arribi a aquest col·lectiu atès que si no seria un greuge comparatiu 
davant la resta de la funció pública i a l’àmbit de tractament. Parlem de flexibilitzar l’hora 
d’entrada d’aquest col·lectiu permetent l’inicia de la jornada laboral a les 7:30 hores del matí 
en lloc de a les 8:00. Evidentment es deixa clar que entenem que hagin de garantir la 
cobertura dels serveis i que en base a això es limiti la concessió d’aquesta flexibilitat en el 
percentatge oportú en cada centre. Se’ns contesta que s’està estudiant el tema, que si el 
servei queda cobert no veuen impediments i que donades les circumstàncies (l’horari d’estiu 
va començar l'1 de juny), quan es prengui una decisió i com més aviat millor,comunicarà als 
centres. En principi tenim la impressió que la postura de l’administració és positiva.  
 
Es planteja de nou la possibilitat de la compactació de jornada per cicles en el cas de les 
reduccions de jornada. Se li indica a l’administració que si no tenen en compte la distorsió 
que genera en el servei tenir un funcionari amb reducció de jornada durant tot el cicle en lloc 
de tenir un funcionari en la totalitat de la jornada els dies compactats, que valori el principi 
d’estalvi econòmic que suposarà l’augment de reduccions en aplicar la compactació. 
L’administració no ho descarta, es compromet a estudiar-lo de nou i que ja ens respondran. 
En aquest punt també s’explica que l’horari per gaudir  les reduccions, ha d’anar vinculat i 
orientat al motiu d’aquesta, que sol ser la cura d’un fill. No han de ser imposats ni 
condicionats com sembla que passa a CP Brians-1 per motius de càrrega de treball i 
organitzatius de l’oficina de gestió  de personal, el fet de que sigui més fàcil de gestionar no 
implica que sigui més correcte ni més just. Un cop més aparentment ens tornem insensibles 
als motius humans i de conciliació familiar que generen aquestes reduccions. L’administració 
es compromet a emetre una recomanació als centres per sensibilitzar-los.  
 
Acabem amb una altra aparent mostra de falta de sensibilitat a favor d’un estalvi de gestió. 
Pel que sembla en algun centre s’està imposant a treballadors de tractament el dia que han 
de doblar servei de cara a la jornada acumulada. És evident que la normativa no ho 
assenyala així i que queda a elecció del treballador com es realitzava fins ara. Sol·licitem 
que això s’aclareixi i es normalitzi. L’administració ens comenten que recavaran informació  i 
que ja ens informaran.  
 
Per part de l’administració valorem positivament, tot i que sigui de forma provisional, aquest 
canvi de tarannà encaminat  a establir un millor clima per tal de seguir negociant. De totes 
maneres cal esperar a properes reunions per tal de fer una valoració més acurada de 
l’administració en aquest aspecte. 
 
Barcelona, 07 de Juny de 2012 
Secció sindical de presons  
CATAC-IAC  


