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NEGOCIACIÓ, 29 DE GENER 2014: L’ADMINISTRACIÓ PRESE NTA UNA 
PROPOSTA INACCEPTABLE 

 
 
 
Participen en la reunió, per part de l’administració, el secretari general del 

Departament de Justícia, el director general, una representant d’Economia, un 

representant de Funció Pública i la resta de càrrecs de comandament de la DG, i 

els representants del personal de CCOO, UGT I CATAC. 

 

L’ordre del dia està s’integra pels següents punts: 

 

• Proposta negociadora de l’Administració 

• Obertura de Puig de les Basses  

• Execució sentència concurs comandaments 

 

PROPOSTA NEGOCIADORA DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

CCOO esperava que l’administració concretés les propostes que havia exposat 

de manera indiciària i caòtica en la darrera reunió. Han trigat pràcticament 1 

mes en fer-ho. El problema és que quan ho han fet, amb la solemne presència 

dels alts càrrecs del Departament de Justícia, el document que han confeccionat 

està plagat de propostes que, analitzades de manera conjunta o detallada, 

CCOO considera del tot inacceptables.  

 

Inicia la reunió el secretari general, Sr . Colet. Fa una exposició del document 

que conté la proposta que realitza l’administració en el si del grup de personal 

penitenciari i quan demana el posicionament dels sindicats al respecte, CCOO li 

respon que el document en si és un insult i un menyspreu a tot el col·lectiu del 

personal penitenciari. Només es contemplen retallades, malgrat que el Govern 

de la Generalitat va afirmar de manera rotunda que al 2014 no hi hauria 

retallades. En canvi, per allà on passa el nostre departament no creix l’herba: 

col·lectiu analitzat - col·lectiu retallat; sota el pretext de defensa de l’interès 

públic ( o els sindicats no defensem el servei públic, quan defensem els drets i 
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condicions del nostre personal?) apliquen 

mesures restrictives en tots els temes que se’ls acudeix tractar. 

 

Se li deixa molt clar que CCOO no signarà cap retallada en cap dels col·lectius, 

únicament parlarem de millores en totes les mesures restrictives que tenim 

imposades.  No ens trobaran al seu costat si la pretensió és continuar retallant. 

De quines retallades parlem? A tall d’exemple us fem una breu relació: 

 

- Educadors: supressió de l’acumulació en 4/1 i imposició del 4/2 

- Eliminació de la compactació per oficines i tractament. 

- ½ hora per dinar a compta del treballador els dies que fan tarda. 

- Eliminació de la compensació de festius pel personal de cap de 

setmana. 

- 1687,5 hores, anuals i efectives, per a TOTS els col·lectius d’interior. 

- Creació d’una bossa d’hores (això se’n diu disponibilitat) perquè la                        

direcció del centre et digui quan has de venir. Significa que s’acaben 

els reforços o substitucions. 

- Computar alguns permisos per torn de treball 

Queda molt clar que els alts càrrecs de la DG desconeixen totalment la realitat 

dels centres. Els diem que si esperen que acceptem aquestes propostes pel PRP, 

s’han equivocat.  Pregunten si no el volem, i els responem que el PRP té una 

finalitat i és evitar absències i ja aconsegueix l’objectiu, que ja s’estalvien els 

diners que paguen, amb la quantitat de càstigs que ens imposen (ens treuen 

dos dies si faltem un festiu, cada 15 jornades ens prenen un CF, etc). 

 

Intervé UGT dient que estan d’acord amb el que hem dit, i continua fent una 

exposició de tot els que no tragarem. CATAC fa la seva exposició en el mateix 

sentit que la resta. 

 

El secretari general adquireix el compromís de fer una convocatòria 

d’oposicions a rehabilitació quan s’acabin les restriccions. També parla el 

secretari de permetre la mobilitat dels interins (els interessa sobre tot per 

l’obertura del Puig). 
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Un cop evidenciada l’oposició frontal al document que ens han presentat, i 

havent deixat clar que no acceptarem més retallades (ni organitzatives, ni 

econòmiques) el secretari general afirma que la voluntat de l’administració és 

arribar a un acord i encarrega als representants de la DG que elaborin un nou 

document que hauran de presentar la propera setmana. 

 

PUIG DE  LES BASSES 

 

El centre es preveu amb un dimensionament, tant de plantilla de personal com 

d’interns, similar al del CP Lledoners. La informació en aquest apartat és molt 

imprecisa, malgrat el document que ens aporten, i exigim 3 coses: màxima 

transparència en tot el procés,  dimensionament mínim del nou centre 

equivalent al de Lledoners i  ocupació per part dels interins de la bossa de totes 

les places que quedin vacants (no permetrem que, com ha passat en d’altres 

ocasions, desapareguin places sense cap tipus de justificació).  

 

Volen deixar el centre obert amb tant sols 24 funcionaris GMO, en lloc de 32, 

Això suposa un incompliment del seu propi compromís i una vulneració del 

concurs que ells mateixos van convocar (irregularitat que es suma a la que es va 

fer amb la JU26 i amb el concurs de comandaments de regim interior). Un altre 

front obert: es van convocar 32 places i ara les volen deixar en 24. Què faran 

amb les 8 persones que van superar un procés de selecció i a les que ara no 

volen oferir plaça al centre obert? L’administració diu que “es buscarà un 

mecanisme que conciliï el dret de les persones que van superar el procés selectiu 

i les necessitats reals del centre” (sic). Qualsevol persona afectada pot contactar 

amb els serveis jurídics de CCOO. 

 

La posada en marxa es faria inicialment amb una dotació de 58 persones, que 

desprès passarien a ser 85. L’obertura es faria en 3 Fases: 

 

• Fase d’obertura 1: (2 mesos abans de l’obertura).- 58 persones ja estaran 

treballant en l’equip avançat (sumant equip directiu, administració, 

rehabilitació, interior...), més endavant (1 setmana abans obertura) 

s’incorporaria més personal fins a un total de  85 persones,  totes de la 

JU26. Entre el juny i juliol s’incorporaria el personal de Girona i Figueres. 
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• Fase d’obertura 2 (3 mesos a partir de la recepció dels primers interns).- 

Incorporació de 99 efectius.   

• Fase d’obertura 3 (sense especificar la data). Incorporació de 60 efectius 

més. TOTAL: 416 efectius en total.  

  

 

Hem demanat que no es nomeni al director que tenen previst, ni per aquest 

centre, ni per a cap altre. La resposta és que aquesta decisió la prenen ells i no 

la canviaran. 

 

EL CATLLAR/MAS ENRIC 
  

La setmana vinent els hi aproven la plantilla d’avançada per l’obertura: 6 

funcionaris i un CUSI. Preferentment del CP Tarragona. Hi anirien en situació 

d’encàrrec de funcions. 

  

CONCURS DE COMANDAMENTS 

 

Entre el divendres i dilluns rebrem la nova resolució del departament. No ens 

han avançat res de res, tot i que hi ha rumors sobre la possible reformulació de 

la segona fase del concurs de mèrits, amb la introducció d’alguna prova o 

memòria.  

 

Finalitza la reunió i quedem  per continuar parlant del primer punt pel proper 

dimecres. 

 

Barcelona, 30 de gener de 2014 

 

Agrupació de Personal  

Penitenciari de CCOO 


