
 
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 

10.01.2012 
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; Pilar P. representant del 
Departament de la Funció Pública. 

Assistents sindicats: CATAC, CCOO, UGT i CSIF. 
Desenvolupament de la reunió: 

Aquest matí s’ha produït una nova “reunió de negociació” en la que 
l’Administració  ha tornat a demostrar quines són les seves intencions. 

L’Administració penitenciaria continua amb el mateix format, consistent en 
plantejar unes mesures que agredeixen directament drets aconseguits pels 

treballadors penitenciaris durant molts anys de lluita i sacrifici, pretenent, a més, 

que els sindicats entrem a negociar el grau d’espoli d’aquests drets, amb el 
greuge delirant que tot això seria a canvi de reduir molt substancialment l’import 

de l’antic PIPE. 
Us exposem quines són les intencions que avui ha plantejat l’Administració. 

MESURES QUE VOL APLICAR L’ADMINISTRACIÓ: 
Substitució dels 16 dies de CF: l’Administració vol reduir els dies que s’han de 

compensar, han d’estar vinculats als dies reals que es treballin, és a dir per dia 
festiu treballat es vol instaurar un sistema pel qual només es compensaria a raó 

d’1,75 dies el dia festiu efectivament treballat, amb un màxim de 14 dies. Festius 
no són diumenge, segons Ferran D., dissabte és considerat laborable, festius són 

els dies festius intersetmanals, que són 14.  
Totes les forces sindicals hem dit que això es inviable. Des de CATAC hem fet 

saber que la proposta és innegociable per varis motius  perquè el concepte de CF 
no és un concepte de compensació dels 14 festius  intersetmanal, sinó també 

caps de setmana i lliurança (no és el mateix una lliurança entre setmana que en 

cap de setmana, per això hi ha la compensació dels festius CF), alhora també 
plantegem altres temes com són l’aclarir si hi haurà o no assegurances, 

cafeteries subvencionades,  tiquets menjador. Pilar P. diu que les cafeteries, amb 
els menús subvencionats, no tenen previst en principi retallar-ho però Rosa P. 

afegeix,  que les empreses de càtering en aquests moments han presentat  
l’oferta de preus i estan  negociant-ho per tant encara no tenen clar si reduiran o 

augmentaran els preus de les cafeteries per al  personal de serveis penitenciaris.  
Ferran D. resumeix el tema dient que el què pretenen és que els funcionaris 

d’interior treballin més hores. 
Per tota la part sindical es innegociable. 
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PIPE: La intenció de l’Administració és substituir-lo per un nou programa que 
s’anomenaria, com ja us avançàvem a l’anterior reunió, “Programa de Rendiment 

Professional” (PRP), com ja varem explicar en la reunió anterior , tornern a 
reiterar l’oferta inicial de 75 €, manifestant de nou que es podria veure 

incrementada lleugerament, sempre i quan hi hagi més treball efectiu, no 
necessiten més personal, sinó més presencia efectiva.  

Ferran D. diu que el dimarts vinent convocarien una nova reunió degut que 
estava clar que avui no hi hauria un avenç, els sindicats hem acordat fer un recés 

per ajustar posicions, un cop fetes els hi hem fet  saber. La decisió unitària de les 
forces sindicals ha estat no acceptar la proposta que es havien presentat i 

quedar-nos a la sala  de juntes de la Direcció general de serveis penitenciaris fins 
que els representants de l’Administració ens presentin una proposta d’Acord 

raonable, i no d’aquí una setmana. 

Al carrer s’han concentrat de forma espontània un grup treballadors de centres 
penitenciaris recolzant la decisió dels sindicats. Val a dir que en aquets moments 

el Director general de serveis penitenciaris, Ramon P. , entrava a la seu 
d’aquesta Direcció general i ha estat dialogant amb els treballadors els quals li 

han manifestat el seu malestar al veure’s desprotegits, poc incentivats, poc 
valorats i desprestigiats per part d’aquesta Direcció general. 

 
 

 
Us seguirem informant.  
 

 

 

Barcelona, 10 de gener de 2012 
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