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REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB EL SECRETARI 
GENERAL DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

 
 
 
Assisteixen els alts càrrecs del Departament de Justícia i representants de Funció Pública i 
Economia. Per les organitzacions sindicals CCOO, UGT, CATAC i CSIF. La reunió es 
planteja seguint l’ordre del dia que va fixar l’Administració. 
 

 
CONCURS DE COMANDAMENTS DE RÈGIM INTERIOR 3/2008 
 
El secretari general reconeix que cal un canvi de rumb en la gestió d’aquest tema. Ens 
informa que han donat instruccions per desistir dels recursos que havien interposat en relació 
al procediment.  Traslladarà  a la Junta de mèrits una resolució, que va signar en aquell 
moment, on es farà constar que donaran compliment a la sentència del Jutjat del 
Contenciós, en el sentit de valorar la segona fase tenint en compte exclusivament la 
puntuació del curs i reordenant la llista. En referència a la temporalitat, el secretari indica 
que la seva intenció és poder aplicar la resolució que emeti la Junta abans de l´estiu. 
 
CCOO pregunta específicament si l’Administració ha valorat les conseqüències per a 
les persones que, aplicant la resolució, puguin veure’s afectades. El secretari afirma 
que tractaran de perjudicar el mínim possible als afectats, i analitzaran “cas per cas” 
les diferents implicacions. L´Administració ha de tenir en compte que són els únics 
responsables d’aquesta situació (un claríssim cas de negligència) i que, en cap cas, 
tercers de bona fe han de patir cap perjudici. 
 
Per CCOO és necessari que l’Administració faci tot el possible, respectant la legalitat, per 
mantenir els nomenaments de totes les persones que puguin veure’s afectades, fent servir 
els llocs que s’han generat durant aquests anys, per exemple. Demanarem que es reconegui 
la consolidació del grau per totes les persones que han ocupat els llocs de treball, durant 
més de 8 anys, de manera definitiva. Preveiem que la solució que adoptin en cap cas 
serà pacifica si es perjudica qualsevol dels treballadors/es.  
 
 

PRP 
 

Situació del PRP corresponent a l’any 2016 
 
El passat 16 de març en Comissió de Seguiment, l’Administració ens va traslladar que havien 
rebut resposta per part d´Economia (Comissió de despeses i retribucions) en el sentit de 
prorrogar el PRP fins al 30 de juny, amb l’exigència que es visualitzés l´inici i continuació de 
negociacions d’un nou acord. CCOO vam indicar que no acceptaríem cap xantatge. 
CCOO, juntament amb UGT i CATAC, vam manifestar que no iniciaríem el procés 
negociador fins que no es garantís el cobrament íntegrament durant l’any 2016. 
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Doncs bé, avui, 28 d´abril el secretari declara que fa 10 dies es va arribar a un acord 
per satisfer els imports del PRP durant aquest any, amb una denominació diferent, 
però amb la mateixa regulació i requisits. Formalment, perquè això sigui possible es 
necessita complir un itinerari formal: 
 

 Pronunciament de la Mesa Sectorial (que es reuneix en convocatòria ordinària el 
dia 28 de maig) per derivar aquest tema al grup de treball de personal penitenciari. 
Hem demanat que no esperin al dia 28 de maig, que es convoqui de manera 
extraordinària al més aviat possible la Mesa Sectorial, encara que sigui només amb 
un punt de l’ordre del dia, per tal de garantir el cobrament d’aquest complement en les 
dates previstes.  

 

 Autorització de la Comissió de Despeses i Retribucions 
 

 Aprovació per Acord de Govern. 
 
En tot cas per CCOO cal que s’arribi a una garantia formal de cobrament, aprovada pels 
òrgans competents. Només així consideraríem la possibilitat d’iniciar les negociacions. 
L´administració ens indica que iniciaran les gestions per a abonar aquest complement, 
a la nòmina del maig, però que si no fos possible s´abonaria en una complementària o 
al mes següent. 
 

 
Situació del PRP a partir de l’any 2017 

 
 
El Departament de Justícia dóna per extingit el PRP, com a programa específic que retribueix 
el rendiment. El secretari general diu que en cap cas es plantegen  eliminar la retribució 
associada al PRP, però a partir de 2017 s’ha de buscar un encaix per a aquest concepte. 
CCOO no té cap inconvenient i demanarà que l’import del PRP es traslladi al complement 
específic 
 
El secretari general diu que un dels seus objectius és la dignificació del treball penitenciari. 
Detecta un nivell d´autoestima baix en el col·lectiu. CCOO creu que els treballadors 
penitenciaris estan molt orgullosos de la tasca que desenvolupen i que si noten alguna 
manca d’estima, no és la pròpia sinó la que senten dels responsables de la Direcció General 
i del Departament de Justícia. És l’atac constant que ha patit el nostre col·lectiu (manca de 
personal, vulneració de les mesures de conciliació, gestió dels processos via ATRI, 
restriccions del gaudiment de drets, etc). És la suma de tots aquests greuges la que provoca 
el desànim del personal.  
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OPOSICIONS ÀMBIT EXECUCIÓ PENAL I OFERTA PÚBLICA  2016 
 
CCOO sol·licitem informació en relació a les oposicions de juristes, psicòlegs i treballadors 
socials. La Subdirectora  General ens informa que ja tenen acord amb Funció Pública pel 
que fa als temaris de Juristes i Psicòlegs. El temari de treballadors socials està 
pràcticament enllestit.  
 
L´administració diu que la primera convocatòria serà la de Psicòlegs/gues. La publicació 
dels temaris és imminent. A partir de la publicació dels temaris la publicació de la 
convocatòria específica es farà en un termini de 6 mesos. CCOO tornem a reiterar, tal com 
vam expressar en la darrera comissió de seguiment, que s´ha d´ampliar el període a un 
mínim de 12 mesos, a partir  des de la publicació dels temaris. Si no es fa així anirien en 
contra dels interins, que tracten amb tot el seu dret de consolidar el lloc de treball que 
ocupen. 
 
CCOO sol·licita al Secretari General que reiteri, en primer lloc, la petició d´Oferta 
Pública  realitzada l´any 2015 i que no va ser aprovada per al cos d´Educadors/es Socials i 
que també inclogui al cos de Tècnics Especialistes.  
 

 
PLA D´EQUIPAMENTS PENITENCIARIS 
 
El Secretari General reconeix que estan tractant de signar un nou conveni o acord amb 
l´Ajuntament, amb compromisos específics. Han tornat a iniciar negociacions per superar el 
protocol i afirmen que en cap cas complirien les dates que marcava el pla d´equipaments, tal 
com vam augurar CCOO.  
 
No tenen cap nova data ni previsions concretes. Per tant es mantenen, de moment, el recinte 
de la presó Model i el CO Barcelona 2 
 
 

2a FASE OBERTURA MAS ENRIC  
 
El Director General ens confirma que la segona fase d’obertura del CP Mas Enric (prevista 
inicialment pels mesos de maig i juny) s’ha de posposar als mesos d´octubre- novembre.  
 

NEGOCIACIÓ D’UN NOU ACORD  
 
Es crearà un grup de treball dedicat exclusivament a la negociació del nou acord. La intenció 
és que tingui un funcionament àgil i que permeti evitar reunions “maratonianes”. CCOO 
recorda que l’inici del procés de negociació d’un nou acord està vinculat a l’aprovació del 
PRP (o equivalent) pel 2016. 
 
 
CONTINUAREM INFORMANT 
 
Barcelona, 28 d´abril de 2016 


