
 

 

REUNIÓ NEGOCIACIÓ NOU ACORD ÀMBIT PENITENCIARI 
 3.03.2014 

 
Assistents Administració: Enric C. P. secretari general Departament de Justícia; Pere S. 
director general serveis penitenciaris; 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 penitenciària; Paula 
M. sots directora general de programes de rehabilitació i sanitat;  Alicia del C. sots directora 
general del Departament d’Economia i Coneixement; 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; 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 Departament de Justícia, diu que avui ens passaran una nova 
proposta d’Acord.  
Ens lliuren un nou document per a la negociació del nou Acord i detallen les diferències entre 
l’anterior document. Un dels camps és que apareix punt 1 que fa referència al programa de 
rendiment professional, PRP, sense desenvolupar, perquè argumenten que estan fent els 
passos perquè el Govern prorroguí el PRP, aquesta setmana es reuneix la subcomissió de 
retribucions que és qui ha de fer el informe preceptiu per tal que pugui haver-hi un acord 
amb els sindicats, Enric C. P. diu que no hi ha cap voluntat política de no continuar amb el 
PRP. 
Alfons R., sots director general de recursos humans i econòmics, detalla les modificacions 
que contempla el nou document que us hem adjuntat. Bàsicament els canvis són  pel que fa 
al punt 2.1.1 Horari d’Educadors Socials, en l’horari ordinari proposen una modificació de 
que el personal interí reduït pugui concentrar la seva jornada setmanal en 4 matins o 4 
tardes i acumular un torn en matí o tarda que hi treballi, prèvia aprovació del centre;  En 
relació al medi obert clarifiquen el redactat dels treballadors socials; Amplien horari entrada 
comandaments intermedis a 7.30h; Horari personal àmbit oficines permeten fer la jornada 
acumulada com fins ara; Cauen  del document el còmput de jornada anual quedant eliminat 
a l’anterior document concretament en el  punt 1.4 així com també cau  del document 
anterior el punt 2.2; Canvi en el redactat del punt 7.3 de l’ anterior document per punt 8.3 en 
actual document amb un redactat que especifica el  compromís de convocar oferta 
d’ocupació pública pel col·lectiu de Rehabilitació a l’àmbit d’execució penal. 
Es manté l’eliminació de la rotació de torns pel que fa als educadors així com l’actual horari 
d’estiu, període de Nadal i setmana santa. 
CATAC-IAC no acceptarà  qualsevol cosa que proposi els representant de l’Administració i 
hem demanat que consti en acta que CATAC-IAC  es assembleari i qualsevol proposta la 
sotmetrà a votació del col·lectiu.  
Ferran D., sots director general de recursos humans i relacions laborals del Departament 
Justícia, diu que el què volen és millorar les coses, que no és d’aplicació immediata però 
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tenen en l’ horitzó l’horari. Enric C. P. ens passa un power point explicant i raonant el canvi 
d’horari perquè busquen més hores d’intervenció directe amb els interns. Es comprometen a 
fer-nos arribar el document, la funció finalista és la intervenció individual de 36 hores al mes; 
la  intervenció grupal de 72 hores  al mes; les funcions indirectes de 16 hores al mes i les 
reunions i la coordinació de 16 hores al mes. Es un estàndard amb jornada complerta.  
Els sindicats  hem manifestat que  no es pot  estandarditzar la intervenció. El sentit de la 
jornada acumulada és per treure pressió als professionals i en cas contrari pot suposar,  
finalment, el col·lapse del sistema. Segons Enric C. P.  el perill de col·lapse seria augmentar 
les ràtios i reduir el personal de tractament, per tant cal optimitzar els recursos, afegeix, que 
amb la situació actual no es podran incrementar substancialment les dotacions i que  com a 
molt podrem aspirar a recuperar la paga extra,  per tant cal que ens pròxims anys es faci una 
optimització i això passa pel canvi d’horari per tal d’optimitzar els recursos. 
CP Obert Girona ofereixen 8 places més de GMO i mantenir els 8 CRIMO , ara bé no es 
comprometen a mantenir la dotació pactada , si a que siguin places a extingir , fet que 
provoca que les dotacions de CRIMO a partir del  mes d’ agost del 2014 serà de 6 degut a 2 
jubilacions i de GMO serà menys de 32 donat que hi ha companys que han participat i 
guanyat plaça en el concurs de comandaments intermedis àmbit interior del CP Puig de les 
Basses.  
Pere S., director general serveis penitenciaris, diu que la dotació de 8 CRIMO és a extingir. 
CATAC-IAC demana explicacions. Jose L. V., sots director general de centres i gestió 
penitenciària, diu que no es necessita tant personal al CP Obert Girona. Diu que esta previst 
que per la nit quedi cobert amb 1 CRIMO  i 4 GMO, en canvi al matí hi hauran 8 GMO i 1 
CRIMO. CATAC-IAC diu que durant el mes de juny, juliol, agost i setembre amb la dotació 
de 6 CRIMO no pot  cobrir-se el torn de matí, Jose L. V.,  diu el  que el model òptim és 24 
GMO  més 6 CRIMO i amb aquesta  dotació el servei  funciona correctament, donat que , 
durant els mesos d’estiu ja hi ha els comandaments.  
CATAC-IAC  demana que es mantinguin les dotacions i adjudicacions directes. 
CATA-IAC replica que hi havia unes dotacions pactades,   uns concursos i en la última 
relació que ens van fer arribar, al CP Obert Girona havien suprimit   un tècnic mitja d’oficines,  
un subaltern  i un educador social. Ferran D.  diu que dijous ens ho explicarà perquè ara no 
té dades. 
Enric C. P.  diu que a partir d’ara els comandaments de subdirecció es publicaran a l’ATRI, 
exceptuant les direccions. 
CATAC-IAC demana aclariment pel que fa a  la incorporació al  CP Puig de les Basses de 2 
treballadors socials del SSAP del  CP Girona en data 15 de maig, segons les dotacions 
existents tant al CP Obert Girona com al CP Puig de les Basses no quadren amb aquest 
números. Paula M., sots directora general de programes de rehabilitació i sanitat, diu que ara 
no tenen dades que estudiaran el tema i ens donaran resposta. 
CATAC-IAC demana aclariment pel que fa a la gestió dels alliberats condicionals perquè en 
aquest moments no queda clar, Paula M. diu que la proposta és que ho portin els centres 
oberts, tot i que esta en estudi. 
Es marca com a data per la propera reunió el dia 6.03.14 a les 10 hores. 

 
 
Us seguirem informant. 
 
Barcelona,  3 de març de 2014 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


