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COMISSIÓ DE SEGUIMENT, 5 de març 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. 
 
El secretari general diu que, pel que fa al PRP, està en condicions de fer una 
proposta i, a continuació, passa a repartir la 6a proposta de la Administració. Al 
marge del PRP, el document amb les propostes presenta variacions respecte 
l’anterior.  
 
PRP 
 
El document presenta un PRP en una quantia de 345 euros trimestrals, és a dir 15 
euros menys que el corresponent al segon semestre del 2013. Malgrat que el seu 
argument es basa en la impossibilitat d’incrementar les retribucions de l’any 
anterior. CCOO diu que aquesta impossibilitat es refereix a les retribucions 
reconegudes a 31 de desembre de 2013. En aquella data l’import del PRP era de 360  
euros per trimestre, 120 euros mensuals, raó per la qual aquest ha de ser l’import 
del PRP al 2014. Exactament el mateix. 
 
 
HORARIS 
 
Jornada i horari en determinats períodes de l’any 
 
S’afegeix la previsió, que no figurava en les anteriors propostes, de la jornada 
(períodes compresos entre el 15 de setembre i el 10 de gener, durant la Setmana 
Santa, així com el període d’estiu, 1 de juny/ 30 de setembre) prevista a la 
normativa que regula la jornada i horaris del personal funcionari. Per tant, en 
aquests períodes la jornada ordinària en còmput setmanal és equivalent a 
multiplicar el nombre de dies laborables per 7 hores diàries.  
 
Malgrat aquest avenç, CCOO recordem que es manté una distància insalvable, si 
l’Administració no canvia el seu criteri, respecte dels horaris dels diferents 
col·lectius: 
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 EDUCADORS(RES) SOCIALS.- CCOO rebutja el 4x2 com a alternativa única a 
l’horari ordinari. Admetríem que aparegués exclusivament com a alternativa 
als horaris actuals, i la seva realització hauria de ser voluntària. Un altre cop 
recordem que no es pot implantar un horari que no podran realitzar els seus 
destinataris (amb reducció de jornada). 

 

 RESTA DE PERSONAL DE REHABILITACIÓ.- CCOO fa la mateixa consideració que 
en el punt anterior.  

 

 COMANDAMENTS INTERMEDIS.- Aquest personal ha de poder realitzar les 35 
hores els períodes de Nadal, Setmana Santa i Estiu eliminant una de les 2 
tardes. Aquesta alternativa no es contempla expressament al document. 
 

 PERSONAL D’OFICINES.- No entenem que fa aquest punt dins el conjunt de 
propostes, atès que ja l’Administració havia assumit la necessitat de mantenir 
el que actualment es realitza als centres penitenciaris i que s’adapta a les 
necessitats organitzatives dels centres. 
 

 
COMPENSACIÓ D’HORES PER ASSISTÈNCIA A JUDICI 
 
L’Administració computa una compensació a raó d’1 hora i 15 minuts per hora del 
temps efectivament utilitzat. CCOO manté que la compensació ha de ser d’1,5 
hores.  
 
 
ELIMINACIÓ DE LA COMPENSACIÓ DE FESTIUS PEL PERSONAL DE CAP DE SETMANA 
 
CCOO demana expressament la retirada d’aquest punt, i que el personal de cap de 
setmana continuï gaudint de compensació de festius, perquè el Decret que regula els 
serveis d’execució penal conté una previsió concreta de gaudiment d’aquest permís. 
Efectivament, l’article 46.3 diu “El personal que desenvolupi les seves funcions en 
llocs de treball dels centres penitenciaris, la prestació horària dels quals es 
concentri els caps de setmana podrà gaudir dels dies de permís per assumptes 
personals i dels dies de compensació de festius que els correspongui, 
comptabilitzats de manera proporcional a la jornada de treball del dia de què es 
tracti”. Per tant, entenem que no es pot eliminar mitjançant acord una previsió 
contemplada en un Decret i, si no és així, que es recuperi el còmput dels dies de 
compensació de festius per jornades i no per hores. 
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PROVISIONS PROVISIONALS LLOCS COMANDAMENT 
 
L’Administració vol que la provisió es faci per ATRI i que el procediment selectiu 
inclogui una prova psicotècnica i una entrevista. CCOO entenem que aquest 
procediment deixaria en mans de l’Administració, sense subjecció a cap paràmetre 
objectiu, la selecció del personal que més li convingui. 
 
PROVISIÓ LLOCS BASE REHABILITACIÓ I OFICINES 
 
En la mateixa línia del punt anterior, la provisió es faria mitjançant ATRI i amb prova 
psicotècnica i entrevista. CCOO tornem a insistir en la absència de paràmetres 
objectius. Hem de mantenir el sistema de provisió actual.  
 
SERVEIS EXTRAORDINARIS 
 
L’Administració pretén establir un període transitori pels serveis extraordinaris 
pendents de gaudir, el qual finalitzaria l’any 2015. CCOO considerem que aquests 
serveis s’han realitzat a instàncies de l’Administració, que ha permès la seva 
acumulació, i ara no pot venir amb períodes transitoris. Malgrat això, accepten que 
la proposta parli de 2016 i no de 2015.  
 
En aquest apartat CCOO deixa constància de la dinàmica perniciosa dels serveis 
extraordinaris. Cóm és possible que l’Administració assumeixi l’existència de milers 
d’hores pendents de compensació, quan per a la realització d’aquests serveis es 
podria haver nomenat personal interí?. Demanem la reducció a la mínima expressió 
dels serveis extraordinaris, i que les circumstàncies que els generen puguin ser 
ateses per personal de la borsa d’interins. 
 
OFERTES PÚBLIQUES 
 
CCOO considerem que és hora de passar de les paraules als fets i que 
l’Administració, en aquest punt, assumeixi un compromís seriós pel que fa a la 
convocatòria de processos selectius, sobretot en l’àrea de tractament. No és 
suficient amb la promoció, necessitem que aparegui la paraula COMPROMÍS de 
convocatòria, en el moment que la normativa bàsica ho permeti. 
 
CONCLUSIÓ 
 
L’únic aspecte positiu és l’aparició del PRP, tot i que no en la quantia actual. No 
tenim marge per arribar a un acord si la resta de punts no es modifiquen en la línia 
que hem apuntat. 
 
Barcelona, 6 de març de 2014 


