
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
29.01.2014 

 
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; Paula 
M. sots directora general de programes de rehabilitació i sanitat; Ferran D. sots director general de 
recursos humans i relacions laborals del Departament Justícia;  Jose L. V. sots director general de 
centres i gestió penitenciària; Alicia del C. sots directora general del Departament d’Economia i 
Coneixement; 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; 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 11.46h, 
informant que avui hi ha 3 temes principals: 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. La part social hem 
demanat que s’iniciés la sessió amb la informació que volen transmetre’ns sobre Acord del Govern 
del CP Puig de les  Basses però el  secretari general no ha volgut canviar l’ordre perquè diu que són 
temes particulars, per tant com que ell mana inicia la sessió per l’odre que ens ha comunicat 
inicialment. 
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 als coordinadors 
de les seccions sindicals el dia 23.01.14. la proposta lliurada consta de set blocs: 
Primer bloc, jornada i horaris; Segon bloc, permisos i llicencies; Tercer bloc, formació, Quart bloc, 
organització; Cinquè bloc, pla de carrera professional; Sisè bloc. millores ambientals; Setè bloc, varis. 
CATAC-IAC  ha manifestat  que hi ha dos coses, l’Organització  pot fer el que vulgui i per altre banda  
hi ha les garanties de conciliació del treballador les quals ara actualment, més o menys, estan 
regulades, tot i que tenim clar que tot és millorable. Tocar aquestes condicions com es pretén en la 
proposta que els representants de l’Administració van presentar el passat dia  23 i en la proposta que 
ens acaben de lliurar vol dir que cal canviar el complement específic, CE,  i la classificació dels  llocs 
de treball. Hem matisat el perquè un nivell C15 de l’àmbit penitenciari  té un CE amb una diferència 
d’uns  500 euros amb el CE del personal del cos general perquè aquest fa nits i treballa festius. No 
estem d’acord en cap de les propostes presentades a un col·lectiu que ha patit en primer lloc la 
retallada que qualsevol ciutadà ha patit (increments IVA, subministraments, transport públic, 
impostos, cost de vida especialment virulent a Catalunya), la retallada del treballador públic, la 
retallada com a treballador de la Generalitat i en el cas de l’àmbit penitenciari més retallada 
(complement del Programa Rendiment Professional, PRP, dies de compensació de festiu, reducció 
personal i supressió de places) que ara a més pretenen tornar a retallar, l’únic que pretenen 
incrementar són les hores de treball. Volen carregar-se els pocs drets socials que ens queden com 
són els permisos relacionats amb la conciliació de la vida personal, laboral i familiar  que el té tot 
treballador públic excepte el de l’àmbit penitenciari.  
Enric C., secretari general del Departament de Justícia manifesta que vol una proposta de cobertura 
horària estable, un patró , que es pugui aplicar a tots els centres penitenciaris, vol trobar un 
mecanisme estable d’horaris. Afegeix que hi ha horaris disfuncionals i volen reduir la divergència 
d’horaris.  
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Des de CATAC-IAC hem reiterat  la necessitat de la recuperació del 100% de jornada i retribucions 
del personal interí de rehabilitació i mentre això no és produeixi hem demanat la reducció 
proporcional a la part de jornada de permanència obligatòria (per tal de minimitzar els conflictes 
existents entre el personal que a més disposa d’algun tipus de reducció addicional com atendre a un 
fill menor o per interès personal) i que els representants de l’Administració estableixin els criteris 
clarament per tal que no depengui de la direcció del centre penitenciari. Pel que fa als torns dels 
educadors socials que aquests siguin voluntaris  i oberts a tothom, cal equipar-los a la resta de 
col·lectius de tractament, treballadors socials i juristes. Hem reiterat , atenent el pla de Bolonya, la 
necessitat de compensar el salari per categories professionals, no pot ser que els diplomats en treball 
social tinguin una retribució inferior que els diplomats en educació social o que un cap de programes 
de treball social tingui una retribució inferior que un cap de programes d’educació social, cal una 
modernització d’aquestes estructures obsoletes. Hem insistit en la necessitat d’establir una major 
flexibilitat horària en l´ara anomenat horari normal: franges de permanença obligada i ampliació de la 
franja flexible recuperable en còmput més ampli per tal de poder establir una coordinació  amb la 
resta de professionals de l’àmbit de rehabilitació, la retallada del 15% de sou i horari del personal 
interí de rehabilitació ha provocat una retallada pel que fa al temps que es podia dedicar a la  
coordinació entre els professionals de rehabilitació i per tant del servei públic. 
Enric C. P. secretari general Departament de Justícia. diu que els tema de les titulacions que planteja 
el Pla de Bolonya és un tema de la legislació bàsica del departament de  la Funció Pública, un 
exemple és a l’àmbit sanitari, metges i infermers, en aquest moments, diu, que no tenen capacitat 
però constarà en acta la demanda de CATAC-IAC. Continua dient que quan  s’obrin les restriccions 
es convocaran les oposicions a l’àmbit de rehabilitació. Enric C. insisteix en què  aquest compromís 
ja hi és,  ara bé,  pel que fa a la reconversió en quantitats fixes del Programa Rendiment Professional 
anual i integració al complement específic del total màxim anual del PRP, això no ho pot fer. 
Acord del Govern del CP Puig de les  Basses: 
Ens lliuren  informació sobre la proposta de l’Acord del Govern que pretenen publicar la setmana 
vinent.  
Enric C. P. secretari general Departament de Justícia ens informa que al CP Puig de les Basses hi 
haurà un dimensionament de personal semblant al CP Lledoners , concretament  un total de 416 
persones:  5 persones al equip directiu (és respecta la dotació); 150 persones servei interior 
(anteriorment eren 223), 118 persones a l’àrea mixta (anteriorment eren 134); 31 persones a l’àmbit 
administrativa 31 (anteriorment eren 40); 53 persones a l’àmbit de rehabilitació (anteriorment eren 76)  
La incorporació serà per fases: hi haurà una fase que ells anomenen primavera en la qual 
s’incorporaran al CP Puig de les Basses unes 28 persones;  una altre fase un mes abans de la data 
d’obertura  en la qual s’incorporaran al CP Puig de les Basses unes 57 persones, per tant abans de 
la data d’obertura hi hauran unes 85 persones treballant al CP Puig de les Basses amb l’horari 
establert i uns dies abans de la data d’obertura passaran a treballar en torn de nits.  
Pel que fa a cobrir les vacants originades pels funcionaris amb adscripció provisional a altres centres 
de la JU026 on  es reduirà la població interna estudiaran si cal o no cobrir les places per interins. 
CATAC-IAC hem demanat formalment que es lliuri la informació dels raports sobre el funcionament 
de les instal·lacions que diàriament realitzen els 6 funcionaris que actualment estan al CP Puig de les 
Basses al comitè de salut laboral de l’àmbit penitenciari, així com, també, al comitè de salut laboral 
territorial. Enric C. P. ha dit que prenia nota d’aquesta petició. 
Pel que fa al CP Obert de Girona, en la proposta de l’Acord de Govern, s’acosta als paràmetres, pel 
que fa a dimensionament de personal, del CP Obert Barcelona-2 que és el centre que té més plantilla 
de tots els centres oberts segons manifesta Enric C. P.  
També volen reduir les dotacions pactades tant del CP Obert Girona com del CP Puig de les Basses 
al·legant la contenció de la despesa, mesura que és d’aplicació només a funcionaris de lloc base. 
Des de CATAC-IAC hem manifestat que els responsables de l’Administració no aprenen i continuen 
fent malament les coses, per tant, els hem advertit dels recursos i denuncies que provocarà aquesta 
decisió unilateral de reduir les dotacions pactades i per les quals s’han fet concursos corresponents. 
Enric C. P. secretari general Departament de Justícia diu que arribaran a acords personals amb els 
afectats, també ens informa que s’ha autoritzat un equip avançat per el CP Mas Enric per la recepció 
de tot els sistema i continuïtat del funcionament. La selecció d’aquest equip serà atenent la idoneïtat 
dels mateixos. 
Pel que fa a la mobilitat del personal interí de rehabilitació, Enric C. diu que prevaldrà la voluntariat 
d’interins abans que contractacions de nou interins. 
 



Concurs de comandaments de l’àmbit interior 2008: 
Esta firmada la Resolució del secretari general executant les dos interlocutòries del Jutjat. Falta que 
l’’assessoria jurídica  ho comuniqui a les parts i 2 dies després als sindicats. Enric C. P., secretari 
general del Departament de Justícia  resumeix dient  que la junta de mèrits s’ha de reunir i fer el que 
diu la Resolució, i que el “lio” de la segona fase no sigui pitjor que la primera, diu que la possibilitat 
d’emmerdar-ho judicialment pot ser infinita. 
Es proposa que la propera reunió serà el proper dimecres 5.02.14 a les 10 hores. 
Valoració CATAC-IAC: 
Resumint per l’overbooking  de la sala de negociacions per part dels representants de l’Administració, 
molt ens temíem que concretarien ja noves mesures instal·lades en les ja habituals retallades, però 
de moment només han començat a plantejar-les i la veritat, no se’n salva cap apartat. 
Es veu que la presencia de tanta gent de l’Administració  era per fer-los recolzament, per tenir 
l’escenari adequat, amb prepotència. De fet ells ja estan habituats a estar flanquejats per un exèrcit 
d’assessors, que curiosament i per sort per ells (els assessors), ocupen les úniques places que no 
solsament no han retallat, si no que han incrementat.  
Per tant, en la opinió de CATAC-IAC, es presenten unes dures negociacions i caldrà més que mai 
fer-los notar que nosaltres, els treballadors i treballadores penitenciàries, també formem un gran 
exèrcit que han de respectar. 
 
 
Us seguirem informant. 
 
Barcelona, 29 de gener  de 2014 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


