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REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT, 5 DE FEBRER 2014 
 

 
A la reunió assisteixen, per part de l’Administració, el secretari general del 
Departament de Justícia i tots els alts càrrecs de la Direcció General. Per la part social, 
CCOO, UGT i CATAC. 
 
L’estructura de la reunió és la mateixa que la de l’anterior. Es planteja el següent ordre 
del dia: 
 

 Negociació nou acord 

 Obertura Puig de les Basses 

 Concurs de comandaments (aquest punt ho desenvoluparem en una altra nota) 
 
NEGOCIACIÓ NOU ACORD 
 
L’administració ens trasllada un nou document de propostes, que presenta 
modificacions respecte els anteriors. A més, en el decurs de la reunió, l’Administració 
elimina algunes qüestions d’aquest mateix document, malgrat que hi manté algunes 
altres que, al nostre parer, suposen un escull de cara a la possible consecució d’un 
acord.   
 

1. Horari Educadors 
 

Davant la negativa de la part social a acceptar la proposta de jornada acumulada (4/2), 
amb la pretensió d’homogeneïtzar els horaris i fer-los coincidir amb els “cicles vitals” 
dels interns, el secretari general accepta que aquesta qüestió es tracti de manera 
separada entre els sindicats i els responsables de rehabilitació de la DG, assenyalant 
com a línia vermella que no es prestin serveis als mòduls després del recompte). La 
reunió es durà a terme el proper dimarts a la tarda.  
 
CCOO entenem que és important que la intervenció es faci quan els mòduls estan 
oberts, no pot ser d’una altra manera, però aleshores, quan es fa la tasca burocràtica?. 
El secretari general insta als responsables de tractament a limitar la tasca burocràtica 
(paraules buides). 

 
CCOO va deixar clar que la proposta de l’administració és inassolible, tant des del punt 
de vista estrictament professional (implicaria concentrar-se exclusivament en les 
funcions d’intervenció, deixant de banda la resta de funcions que desenvolupa el 
personal de rehabilitació que, a més, s’han de dur a terme en espais que ni tan sols 
tenen dotació de material suficient), com des del punt de vista de la conciliació 
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familiar. A més, no hi ha cap avantatge en la prestació del servei i, a sobre, es 
produirien desequilibris importants. 

 
2. Horari d’Oficines 
 

Aquest és un dels punts que accepten, de manera verbal, retirar. D’aquesta manera es 
mantindria l’horari que s’està realitzant actualment als centres, ja que permet garantir 
el servei. Veurem si en la propera versió del document figura aquest punt. Es demana 
igualment que els aspectes que han introduït flexibilitat pel personal de cossos 
generals es puguin aplicar també al personal d’oficines. 
 

3. Jornada anual, calendari i torns horaris 
 
Aquest punt havia suscitat el rebuig unànime de la part social. Davant d’aquest 
posicionament, el secretari general accepta la seva retirada. El règim horari del 
personal d’interior ja està suficientment detallat i no acceptarem l’aplicació de cap 
“còmput anual” que suposi, de fet, un increment del temps de treball.  
 

4. Medi obert 
 
Es deriva aquest tema a una subcomissió específica. 
 
Malgrat els avenços substancials en algunes matèries, que suposen una important 
correcció a la baixa de les propostes maximalistes i irreals plantejades per 
l’administració, encara persisteixen d’altres que hem d’intentar reconduir:  
 

NO ACCEPTEM l’horari que es vol imposar al personal de rehabilitació 
(educadors, psicòlegs, juristes, treballadors socials, pedagogs i bibliotecaris). 
NO ACCEPTEM que l’administració mantingui de manera unilateral, en contra 
dels pactes subscrits, la forma de gaudiment dels dies de compensació de 
festius,  
NO ACCEPTEM la supressió de la compensació de festius pel personal de cap de 
setmana,  
NO ACCEPTEM que vulguin modificar, per la via de fet, la forma en què es 
gaudeixin els dies de permís establerts a la normativa general de funció pública,  
NO ACCEPTEM que es mantingui la reducció de jornada pel personal de 
rehabilitació i alhora no es duguin a terme els processos selectius acordats per 
aquest personal (En aquest apartat, el secretari general admet la precària 
situació d’aquest col·lectiu i accepta promoure les ofertes públiques 
necessàries per convertir aquest col·lectiu en funcionaris de carrera).  
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PUIG DE LES BASSES 
 
En aquest punt comencem reclamant el manteniment en el lloc de treball, obtingut 
amb la prèvia participació en un concurs específic, dels GMO de Girona. Es van 
convocar 32 places i no admetrem que es redueixin a 24. El secretari general comenta 
que aquesta reducció és conseqüència d’un nou plantejament dels llocs que ells 
consideren necessaris per fer funcionar el centre i si l’estem dient que “per respectar 
uns drets adquirits estem disposats a assumir els cost que representa el 
manteniment d’aquestes 8 places, uns 450.000 € anuals”. Li responem que sí i que no 
entenem que quan els interessa el DRET ha de prevaldre sobre qualsevol consideració i 
quan no els interessa (ex. el cas del concurs de comandaments) el que s’ha de 
considerar és la repercussió econòmica de les seves pròpies decisions, malgrat que 
aquestes puguin vulnerar la legalitat. 
 
Pel que fa estrictament  a Puig de les Basses, es plantegen els següents temes: 
 

 Pla de mobilitat.- S’ha contractat un pla de mobilitat i, en base a les seves 
previsions, faran les actuacions que es determinin. CCOO recorda que al 2008 
es va signar el PACTE DEL GRUP DE TREBALL DEL PERSONAL PENITENCIARI 
RELATIU A LES CONDICIONS A APLICAR EN ELS TRASLLATS DE DEPENDÈNCIES 
DE L’ÀMBIT PENITENCIARI, d’aplicació al CP Puig de les Basses, i que, entre 
d’altres coses, preveu que “En cas que el trasllat forçós impliqui canvi de 
localitat, l’Administració facilitarà un mitjà de transport col·lectiu entre la 
localitat del Centre objecte de trasllat i la localitat al que aquest és traslladat”.  

 

 Plantilles.- Ens presenten un nou document que corregeix a l’alça la xifra de 
personal que ens van facilitar en l’anterior reunió. D’acord amb aquest nou 
document, la dotació total d’efectius passa de 416 a 463 persones. Pel que fa a 
col·lectius específics:  GSI (passen de 117 a 144), GAM-V (de 76 a 80), GAM-P 
(de 36 a 48). (Consultar document). 
 

 Fases.- Consultar el document a la web. 
 
Davant la demanda de tenir una informació més precisa i concreta de tots els aspectes 
que es puguin derivar de l’obertura de Puig de les Basses i de la repercussió en les 
condicions de treball del personal, l’administració ens emplaça a tractar aquest tema 
de manera específica en una comissió que s’haurà de reunir en el termini més breu 
possible, considerant la proximitat de l’obertura, el volum de personal afectat i les 
incidències que es puguin presentar. 
 
Hi ha una partida de 500.000 euros per uniformes. 
Nota de comandaments annexa. 
Barcelona, 6 de febrer de 2014 


