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REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT, 3 de març de 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 acord 
• Concurs de comandaments  
• Puig de les Basses/CO Girona 
 

NEGOCIACIÓ ACORD 

L’Administració ens trasllada un nou document de propostes. És la 4a proposta 
negociadora  i l’única novetat és que per primer cop apareix el PRP en un 
document de l’Administració. Segons explica el secretari general de Justícia, la 
partida a la qual s’imputa el PRP ha de passar per la comissió de retribucions, 
que ha d’emetre informe preceptiu, durant aquesta setmana.  

Preguntem que a aquestes alçades i després de 3 mesos de negociació no 
poden venir amb aquesta història, i dir que el PRP encara no està lligat. El 
secretari comenta que els acords sobre el PRP (el programa econòmic que el 
regulava) han exhaurit la seva vigència, l’últim dia de 2013, i que la productivitat 
ha de ser objecte d’un nou acord, malgrat que hi hagi prevista una partida 
pressupostària per aquest concepte. Sembla ser que la Subcomissió de 
Retribucions es reuneix els dimecres.  

CCOO planteja, un cop realitzat un cop d’ull i comprovar que continuen figurant 
els mateixos horaris pel personal de rehabilitació, com a qüestió prèvia, treure 
d’un possible acord el tema dels horaris de tractament, considerant que la 
major part del personal de tractament té la jornada reduïda i no faria l’horari  

 

mailto:fsc@ccoo.cat�


                                                                             

                              Agrupació Personal Penitenciari 

   

   

Tels. 934812848 – 934812765 
Via  Laietana, 16. 7è  ● 08003-Barcelona 

genepresons@ccoo.cat 
http://agrupacio-presons.ccoo.cat/ 

 

 

general, i tractar-ho en una subcomissió durant els propers mesos, és a dir 
tindrem un horari que només podrà aplicar-se a un 30% de la plantilla. (l’altre 
70% és interí).  L’Administració diu que ho valorarà, però que també s’ha de 
valorar que l’aprovació de nous horaris asseguraria tenir un model general 
d’aplicació un cop acabi la mesura del 15%, imposada al personal interí de 
rehabilitació.  

A continuació, el secretari general realitza una presentació “power-point” que 
conté un seguit d’estadístiques sobre les bondats de l’horari acumulat 4x2, 
considerant que el seu últim objectiu és adaptar els horaris dels professionals 
d’aquest àmbit al dels horaris dels interns. CCOO retreu a l’Administració que 
reduir-ho tot a uns simples models estadístiques és ignorar profundament 
l’abast de la feina del personal de rehabilitació, que aquest col·lectiu treballa 
amb persones i que, per exemple, plantejar durades estàndard d’intervencions 
és impossible: les intervencions es fan en funció de les problemàtiques de 
l’intern i, justament en funció d’això, hi ha intervencions que poden durar 15 
minuts i d’altres poden requerir 1 hora o 1’5 hores. No pots marcar terminis 
d’atenció amb persones i, a partir d’aquí, extreure conclusions generals. 
L’Administració diu que el que pretenen és que hi hagi més intervenció, és a dir 
que els educadors passin més temps amb els interns, a nivell individual o 
grupal. Han calculat, per exemple, el temps de mitjana que es dedica a fer els 
diferents informes per tal d’optimitzar el temps de servei del personal, i han 
arribat a la conclusió que organitzant els horaris d’una altra manera (4x2) es 
podrà dedicar més temps a  la intervenció. Segons ells, l’horari perfecte seria el 
de matí o tarda i, de manera alternativa, l’acumulació en la modalitat que ells 
pretenen. 

CCOO planteja, al fil del comentari del secretari general preguntant al seu 
equip les reunions estrictament necessàries, que perquè, tal i com es va 
demanar, no s’ha realitzat una reducció, en paral·lel a la reducció de sou i 
jornada de la càrrega de treball. La subdirectora de tractament afirma que no 
podem parlar d’això perquè no hi ha el mateix nombre d’interns, s’ha produït 
una reducció important des de fa un temps. CCOO li recorda que no poden 
utilitzar aquest argument perquè també s’ha produït una reducció, igualment 
important, del nombre de treballadors, i tenim centres penitenciaris amb moltes 
places vacants i d’altres sense cobrir, després de la marxa del seu titular, i 
també malalties o maternitats sense substituir.., molts treballadors i 
treballadores que perllonguen la seva jornada, etc.  

mailto:fsc@ccoo.cat�


                                                                             

                              Agrupació Personal Penitenciari 

   

   

Tels. 934812848 – 934812765 
Via  Laietana, 16. 7è  ● 08003-Barcelona 

genepresons@ccoo.cat 
http://agrupacio-presons.ccoo.cat/ 

 

 

L’Administració diu que està agraïda a tot el personal i CCOO li diu que la 
imposició d’aquests horaris no demostra cap tipus d’agraïment, sinó tot el 
contrari. El sistema penitenciari col·lapsarà i l’Administració està “treballant” per 
a que el sistema col·lapsi. Sembla ser, segons justifica el secretari general, que 
estan fent prou esforços per mantenir el model penitenciari, invertint, per 
exemple, en tractament molt més que a Madrid. Es clar, no diuen que a l’Estat 
el tractament està reduït a la mínima expressió. CCOO comentem que si 
realment volen estalviar revisin la gestió del CIRE, o dels tallers penitenciaris, o 
determinades externalitzacions o subvencions atorgades des del Departament.  

CCOO continua demanant formalment que aquest punt es tregui del procés 
negociador, però l’Administració diu que sense aprovar el  4x2  serà molt difícil 
arribar a un acord.  

CONCURS DE COMANDAMENTS 

Està pendent de completar la Junta de Mèrits ja que sembla que un dels 
proposats vocals de la part social no reuneix els requisits de titulació per formar 
part de la Junta. Li recordem que en aquest tema, l’actuació de l’Administració 
està alterant la pau social dels centres, ja que volen que persones que havien 
aconseguit la seva plaça, la perdin 5 anys després.  

PUIG DE LES BASSES/CO GIRONA 

El secretari general del Departament de Justícia diu que l’Administració 
pensava fer una cessió en aquest apartat,  però que arribats a aquest punt i 
considerant que no arribem a cap acord, igual no té sentit fer-la. Diu que 
s’havien plantejat oferir que es mantinguin les 32 places pel CO Girona, i que 
els 8 llocs que ells consideren que sobren i que havien aconseguit, mitjançant 
concurs, la seva plaça la puguin mantenir. Ara bé, aquests 8 llocs seran 
declarats a la RLT a extingir, per la qual cosa quan els seus titulars deixin 
d’ocupar-los seran amortitzats. Sembla ser que volen fer servir aquests 8 llocs, 
que estan obligats a respectar, com a moneda de canvi per arribar a un 
hipotètic acord. CCOO diu que aquests llocs s’han de mantenir, amb o sense 
acord, perquè en cas contrari s’estaria vulnerant la legalitat i traint les 
expectatives professionals que ells mateixos han generat. 

Es tracta un punt que ja va sortir en l’anterior reunió: la proposta de que les 
llibertats condicionals es portessin des del CO Girona. CCOO diu que si, 
finalment, l’Administració decideix tirar endavant aquesta proposta, s’haurà de  
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procedir a la equiparació immediata del sou dels treballadors/res socials al dels 
educadors/ores.  

CCOO pregunta si en la planificació d’incorporacions a Puig de les Basses i la 
ràtio de personal, l’Administració pot garantir que durant aquest any 
s’incorporarà personal interí procedent de la Borsa de Treball, i si poden 
determinar la quantitat de personal interí que serà cridat per a la resta de 
centres. L’Administració diu que NO HO SAP, que no han arribat a aquest 
detall,  i no pot garantir que aquest any hi hagi incorporacions de personal interí 
a Puig de les Basses, però que s’alliberaran places en la resta de centres i 
s’incorporarà personal interí al sistema, per exemple 83 abans que Puig de les 
Basses s’obri oficialment, malgrat que no pot saber amb exactitud el nombre 
d’interins que, a banda d’aquests 83, podran incorporar-se durant el 2014. Ara, 
per exemple, han entrat 6 interins de la bossa per cobrir els llocs que han 
deixat lliures les persones que formen l’equip avançat que va començar a 
prestar serveis a Mas d’Enric el dia 3 de març. 

Es demana, al fil del darrer comentari, que l’adjudicació de places que, com a 
mínim hauria de ser de les 128 persones de la JU26, més els llocs que deixen 
vacants els comandaments que vagin destinats a Puig de les Basses, es faci 
mitjançant un acte públic i amb total transparència. 

El secretari general  demana una setmana per fixar una nova reunió i la part 
social li diu que no estem disposats a esperar una altra setmana i que si la 
Subcomissió de Retribucions es reuneix dimecres, la reunió s’ha de fer de 
manera immediata, o sigui el proper dijous.  

CONCLUSIÓ 

La valoració de CCOO és que l’Administració pràcticament no ha variat les 
seves propostes des que va presentar la primera, ja fa quasi bé un mes i mig. 
És cert que algun punt ha desaparegut del document (jornada anual, canvis de 
servei a disposició de les direccions dels centres), però es mantenen propostes 
(horaris de diferents col·lectius, compensació de festius del personal de cap de 
setmana, serveis extraordinaris), amb algun canvi cosmètic, que fa que, si no hi 
ha profundes modificacions, pràcticament impossible tancar un acord, almenys 
amb CCOO. L’Administració ha pres consciència que ja ens trobem en la 
darrera fase d’aquest procés i que els obstacles que encara mantenen fan 
inviable la finalització de les negociacions amb un acord.  

Barcelona, 4 de març 2014 
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