
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
21.03.2012 

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; Paula M. Sots directora general de rehabilitació i serveis sanitaris. 
Assistents sindicats: CATAC, CCOO, UGT i CSIF. 
Desenvolupament de la reunió: 
Codi ètic:  tornaran a fer-nos arribar la informació per tal de poder tancar el tema. 
Programa PIX: Paula M. ens informa que és un projecte del Departament de salut. La compra de les 
xeringues depèn del Departament de salut i ells ja no compren les xeringues retràctils perquè 
l’empresa a qui les compraven ja no les distribueixen (perquè l’empresa americana que tenia la 
patent els havia denunciat) i que a partir d’ara faria  xeringues convencionals com es fa a la resta de 
l’Estat.  
Dues adreces electròniques  els han facilitat el nom de dos empreses que feia les ventes de les 
xeringues retràctils: una de   les empreses eren de compra online i l’altre no estava autoritzada per 
fer aquest tipus de ventes.  
S’han fet gestions per fer la compra de les xeringues retràctils a l’empresa americana que té la 
patent. Actualment tots els centres tenen estoc de xeringues retràctils i es pretén fer la compra a 
l’empresa que ha presentat un pressupost assumible per el Departament i ens han assegurat la 
disponibilitat, per tant  no hi haurà problema i esperen que el tema hagi quedat solucionat. Tots els 
sindicats hem manifestat que en cas que no quedi sol ventat la distribució de xeringues amb agulles 
retràctils demanem que es suspengui el programa, Paula M. ha dit que no es suspendrà el programa 
en tot cas s’avisarà al personal afectat. 
Distribució d’horaris per el personal interí afecta t per la reducció de jornada i sou del 15%: cal 
fer un estudi de l’impacte a l’àmbit de rehabilitació , l’1 d’abril haurà d’haver-hi un horari. CATAC-IAC 
manifesta que el personal afectat esta molt preocupat, tocat per tant  caldria accelerar el tema, 
afegim que el personal afectat ha percebut aquesta mesura com un menyspreu, un atac, vers al 
col·lectiu de tractament,...Rosa P. diu que per motiu d’agenda dels representants de l’Administració 
no poden avançar la reunió fins el dilluns 26 a les 16.30 hores. Avui escoltaran les propostes dels 
sindicats, la qual és unitària,  Rosa P. diu que hem de transmetre a la plantilla que s’han de fer 
imprescindibles, diu que en tot moment han defensat la necessitat d’exclusió als interins de 
tractament de la mesura de la retallada del 15% en front d’arguments del govern on deien el contrari 
per tant les propostes d’horari s’han d’estudiar bé . CATA-IAC demana els motius i  arguments que 
defensen la retallada del 15% als interins de l’àmbit de tractament, i Ferran D. diu que un dels 
arguments és la jornada acumulada. 
Els sindicats hem demanat una proposta d’horaris  per part de la DG així com a càrregues de treball, 
Paula M. diu que no pot fer una proposta de càrrega perquè les ràtios són diferents per centres, per 
tant no pot fer uns estàndards, si però que  pot fer unes prioritats. La proposta unitària que hem 
presentat els sindicats pel que fa als horaris: 
Flexibilitat en l’horari d’entrada: 7.30h A 9.00 
Mantenir el dret a poder realitzar jornada acumulada: 
HORARI HIVERN:6h 22min ;  HORARI ESTIU:5h 57min 
Modalitats a escollir pel treballador: 
a. compactar la jornada laboral setmanal en 4 jornades de 8h 
b. 5 jornades laborals de 6h 22min 
c. realització de la jornada actual de 37,5h o 35h; convertint el 15% en temps de lliure disposició 
assimilat als assumptes propis. 
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Limitació del número d’assistents per la part sindi cal: la proposta de l’Administració és la 
constitució de dos persones per sindicat més un assessor i en les subcomissions una persona per 
sindicat més un assessor. Queda establert que seran quatre membres per sindicat per les reunions 
del grup de treball i tres membres per sindicat per les reunions de les subcomissions. 
Excedències que han demanat reincorporar-se:  Jesús P. diu que s’han presentat entre 10 i 11 
sol·licituds que han demanat reincorporar-se del grup C. Es demana per la part sindical la 
incorporació immediata, així com el detall de les les places que s’han ofertat. Jesús P. diu que han 
estat unes 70 places vacants reservades, algunes  són les vacants del alliberats sindicals (als quals 
els hi han de guardar les places perquè no tenen en aquests moments el número d’ alliberats que  
retornaran al seu lloc de treball. Recordeu que el punt 19 de les mesures estructurals és la supressió 
de les subvencions sindicals i suspensió de pactes, acord o convenis en allò referent a l’increment 
del nombre d’hores de crèdit horari  sindical per sobre del previst a la normativa i en allò referent als 
alliberaments institucionals, doncs bé, aquesta secció sindical té només 1 alliberat sindical, la resta 
estan repartits entre els altres sindicats), de vacants pures n’hi ha  tres o quatre a tot Catalunya. Les 
forces sindicals volem, tal i com bé establert, que s’ocupin segons l’ordre de presentació de la 
sol·licitud, en el mateix centre d’origen, la mateixa localitat i àrea, i si no la mateixa província, i si no el 
què hi hagi. 
Jesús P. diu que algun funcionari que demani el reingrés per ordre de sol·licitud i del centre on va 
sortir no hi ha vacant pura se li oferirà la vacant pura existent encara que sigui un altre centre, per 
tant la prioritat de retorn per ordre de presentació de sol·licitud al registre i prioritat de vacant pura., 
quedant previsiblement (demà continuarà la reunió i acabaran de definir-se els criteris) l’ordre el 
següent: 
1- Oferiment de totes les vacant pures existents (criteri opcional) 
2- Mateixa centre i mateixa àrea sortint (criteri excloent) 
3- Mateixa localitat i mateixa àrea sortint (criteri  excloent) 
4- Mateix centre sortint i àrea diferent (criteri excloent) 
5- Mateixa localitat (criteri excloent) 
6- El que hi hagi en la mateixa província (criteri excloent) 
7- Tot el que queda (criteri excloent) 
8- En cas que no t’interessi l’oferta pots continuar en la situació que estaves abans de fer la sol·licitud 
del reingrés. 
Es demana si la retallada del 15% de sou i feina s’aplicarà també als comandaments interins, Rosa 
P. ha estat taxativa: “Si se`ls retallarà com a la resta d’interins.” 
També es demana aclariment per el criteri de nomenament d’interins de l’àmbit de rehabilitació que 
demanen reincorporar-se a l’àmbit d’interior. Ferran D. diu que es publicarà a l’ATRI per tal que un 
funcionari de carrera ho ocupi , i després mitjançant justificació es podrà cobrir per interinantge. 
CP Puig de les Basses: es demana aclariment per la informació que dona el  director del CP Quatre 
Camins que el CP Puig de les Basses s’obre el 1 d’octubre del 2012. Rosa P. diu que a la reunió 
d’ahir amb els directors dels centres no es va tractar aquest tema, ha demanat aclariment al CP 
Quatre Camins i sembla ser que ha estat un malentès per part del director que s’ha disculpat i 
rectificat. Jose L V. diu que en cas que es donges llum verda per fer les dotacions, no hi hauria temps 
material per obrir-se a data 1.10.12 per tant està clar que la informació no era correcte. Sembla ser 
que el director del CP Quatre Camins ha donat informació sobre la dotació de personal en l’àmbit de 
rehabilitació. Jose L. V. diu que cap director pot donar la dotació de personal, se li aclareix que bé ho 
fa i en presència d’ell mateix el director del CP Figueres en la visita que es va fer la setmana passada 
al CP Puig de les Basses. Rosa P. ens confirma que el Director general referent al punt sobre la data 
de l’obertura del CP Puig de les Basses actualment no pot donar-nos cap data perquè en principi no 
tenen  pressupost per obrir-lo. 
Borsa de treball: es demana la llista de la borsa de treball, diferenciant els participants JU026, 
actualment hi ha  d’aquest 28 nombrats amb adscripció provisional, la resta, uns 100 estan pendents 
de treballar 
Travesses tractament: en principi no en pensen publicar. 
Oferta pública de psicòlegs i juristes: segons l’EBP abans de tres anys s’haurien de convocar els 
processos selectius. Rosa P. afegeix al respecte que quan es puguin fer convocatòries aquestes 
tindran prioritat. 
 



Pròrroga 2012-2013 de l’Acord 2006-2009:  s’intentarà que sigui efectiu al mes d’abril, perquè el 
divendres passat es va ratificar la pròrroga de l’Acord 2012-13, es tenia que passar a la Comissió 
tècnica el proper dimarts  27 de març i pel Consell de govern el dia 3 d’abril. Al mes d’abril es cobrarà 
el PINHO i al mes maig el PRP. 
Pla d’ocupació:  Rosa P. diu que encara no han fet un pla de diagnosi, de moment ningú anirà al 
carrer, una vegada es conegui el pla de diagnosi s’estudiarà. Ferran D. diu que creu que tindrà més 
afectació en serveis centrals o serveis territorials i això ja estava establert , el que hi ha ara es una 
ordre perquè això es faci. Ferran D. diu que ens ha de quedar clar que  no tenen cap voluntat de 
reduir el numero de personal del Departament i que aquestes mesures no s’han impulsat des d’aquí, 
l’abast és un procés de revaluar càrregues de treball. 
Targetes de control: Jose L. V. diu que ara tenen l’obligatorietat segons ordre de portar el número 
personal, fotografia, càrrec i número d’identificació , ara estan fent unes targes que serveixin per 
fitxar i per identificar. CATAC-IAC  fa una queixa perquè hi ha centres que fan portar als funcionaris la 
fotografia, prou retallats estem com tenir que finançar les targetes d’identificació. 
 
A les 15.20 s’ajorna la reunió per demà a les 11 hores. 
  
Barcelona, 21 de març de 20112 
Secció sindical de presons  
CATAC-IAC 


