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REUNIÓ SUBGRUP DIMENSIONAMENT PERSONAL DE REHABILITACIÓ 

 

 
 
Assisteixen els responsables de la Direcció General i el secretari general del 
Departament de Justícia. Per la part social assisteixen els sindicats CCOO, CATAC, 
UGT i CSIF. 
 
En començar la reunió, el secretari general del Departament ens regala les oïdes 
explicant que la intenció d'ells és “ que a partir d'aquest moment tot l'esforç estigui 
encaminat al fet que el numero de treballadors a l'àrea de Rehabilitació augmenti i 
poder semblar-nos cada cop més a aquests països nòrdics que tant enalteix la nostra 
estimada DG”. A més d'establir la ràtio/ professional que, !!oh MIRACLE!!, per fi 
s'atreveixen a determinar, a més d’especificar els criteris que han considerat per a 
arribar a aquesta ràtio: 
 

 Atenció Individual 

 Atenció Grupal 

 Gestió de la Informació 

 Reunions de coordinació i participació en òrgans col·legiats 

 
En aquest punt se li dóna la paraula al Sotsdirector de Rehabilitació, el qual ens lliura 
el document on queda reflectida la ràtio que ells consideren adequada tant en Règim 
ordinari com en Règim obert : 
 
 

PROFESSIONALS RÈGIM ORDINARI RÈGIM OBERT 

Juristes 130 200 

Psicòlegs 100 150 

Educadors 50 50 

Treballadors Socials 100 60 
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Un cop finalitzada la presentació, des de CCOO els deixem ben clar que venim amb 
els deures fets de casa i que constatem clarament que d'aquí al 2020 hi ha una 
pèrdua de professionals, i concretament de Juristes i psicòlegs, amb la documentació 
que ells mateixos van lliurar. Es calcula sumant i restant, Senyors. Que no és tan 
difícil. 
 
Sobre les ràtios que presenten deixem clara la nostra posició i és que són 
completament insuficients a més de molt poc realistes. Estem farts d'explicar-los que 
una presó no és una oficina on el personal treballa de 9h a 17 h i estableixes un 
nombre de casos per treballador. NO senyors,  en una presó hi ha una infinitat de 
factors que no es tenen en compte. CCOO sol·licita formalment el lliurament dels 
estudis de càrregues de treball del personal de rehabilitació per centres, i que en 
qualsevol cas es tinguin realment en compte tots els factors que incideixen en les 
tasques i el context, tant legal com social, en el que aquestes es desenvolupin. 
L’Administració diu que es tracta d’una previsió i que tot està obert a  la seva revisió.  
 
Als centres penitenciaris, els professionals s'assignen per mòduls, la qual cosa 
implica que en un mòdul pot haver-hi 150 interns i en un altre 80…. Això provoca una 
càrrega major per a uns i menor per a uns altres….. 
 
Pel que fa al Medi Obert no aconseguim entendre que, si és aquest mitjà el que 
pretenen potenciar (solament per tema econòmic, no ens equivoquem), puguin 
establir aquestes ràtios. No són conscients de la càrrega de treball que es té en 
aquest mitjà de vida, ja que a més de l'atenció individual etc.… que ells estableixen, 
obliden la part més necessària: els SEGUIMENTS A TERCERS GRAUS I 
ALLIBERATS CONDICIONALS. 
 
 
CCOO tornem a exigir la convocatòria immediata de les oposicions de l’àmbit de 
rehabilitació, ja que és l’única manera d’assegurar l’estabilitat de la plantilla de 
tractament i apostar de debò pel manteniment del model penitenciari català que tant 
els agrada vendre, però del que cada cop queda menys. 
  
Respon el secretari general, que aclareix que l'acord polític de la convocatòria 
d'oferta pública de l'àrea de rehabilitació ja està signat pel Govern i només falta que 
Funció Pública ho informi. Se li pregunta sobre el nombre total de places dels 
diferents col·lectius, responent que serà la mateixa Funció Pública qui doni a conèixer 
aquestes dades. 
 
Barcelona, 11 de juny de 2015 


