TERCERA REUNIÓ CETOM
6 ABRIL 2017
Assisteixen a la reunió els responsables del Departament de Justícia i Direcció General i els
sindicats CSIF, CATAC i CCOO.
ACLARIMENT PLACES REHABILITACIÓ
Abans d’entrar en el detall dels col·lectius de treballadors que han d’ésser objecte d’anàlisi a la
reunió d’avui, a petició prèvia de la part social, l’Administració facilita un quadre general, el qual
us adjuntem, amb les dades exactes corresponents al personal de l’àrea de rehabilitació. Des del
començament, els sindicats veníem exigint que quedessin desglossats els increments previstos de
manera genèrica per l’Administració: sabíem que el “Personal de tractament” s’incrementava
aproximadament en 90 persones en tots els centres, però no sabíem la quantificació ni la
distribució dels llocs de treball. Aquesta informació era imprescindible perquè les persones
afectades poguessin avançar la seva previsió.
Els quadres de places proposades segons col·lectius de tractament que va lliurar l’Administració en
la darrera reunió, i que us vàrem lliurar amb la nota informativa de l’anterior reunió, no responien
al nombre de places que l’Administració s’havia compromès a oferir pels col·lectius de tractament.
Aquests quadres, i les places disponibles a que feien referència, no recollien, al nostre entendre,
l’increment de places de l’àrea de rehabilitació que apareixia al quadre inicial difós pels
responsables del departament. A més, havien de donar resposta a una petició concreta de
l’increment net de 21 places per tractament.
El quadre facilitat per l’Administració que us adjuntem incorpora les dades que permeten realitzar
un anàlisi acurat de la dotació del col·lectiu de rehabilitació en tots els centres, abans i després
que finalitzi el procés de tancament. Per fer-ho, detalla el total de places inicials a cada centre, les
places de reforç procedents del CP Homes, les places de nova creació i, finalment, 10 places que
s’anomenen “a discontinuar” que s’incorporaran al sistema en un futur. L’Administració aporta, la
informació que no havia facilitat fins ara, la qual explica que, en l’apartat “Personal de
Tractament”, s’inclou els increments de places de treballadors socials, comandaments de
tractament i els monitors de formació ocupacional que, malgrat ser personal laboral, per les feines
de tractament que desenvolupen queden enquadrats en l’àrea de tractament.
La suma total de tots aquests conceptes dona el següent resultat: es parteix d’un total de 668
places de tractament a totes les presons de Catalunya, les quals es veuran incrementades amb 68
places de personal procedent del CP Homes (més 14 del CO1) i 31 places de nova creació (21
d’aquestes places són definitives, tal com va anunciar l’Administració, i 10 són temporals i serviran
per reforçar les àrees d’alguns centres). Per tant, de 668 places de personal de tractament, es
passarà, un cop culminat el procés de tancament, a un total de 781 places.

FORMULARIS ENVIATS PER DETERMINAR L’ORDRE DE PREFERÈNCIA
Els sindicats assenyalem algun aspecte de millora dels formularis que l’Administració ha enviat als
afectats i que serviran per determinar l’ordre de preferència. Com, per exemple, que el formulari
incorpori la possibilitat d’assenyalar els centres als quals no es vol ser reassignat (és possible que
hi hagi persones que no vulguin la reassignació a centres de fora de la província i altres que no ho
vulguin descartar). L’Administració pensa que tècnicament és viable i faran les modificacions
perquè aquesta opció es contempli.

TIPOLOGIA DE LLOCS ANALITZATS A LA TERCERA REUNIÓ
A la tercera reunió s’analitzen els següents llocs de treball: Cap de Serveis, Cap d’Unitat,
Encarregat d’Àrea Administrativa, TMSI, TMO i Genèric Oficina. Hem de comentar que
l’Administració insisteix, davant d’alguna petició de modificació dels quadres, que la potestat per
determinar els llocs d’increment de cada centre correspon a la mateixa Administració, malgrat que
els sindicats poden fer els comentaris que considerin. Entenen que els responsables de la Direcció
General, en col·laboració amb el personal tècnic i els equips directius dels centres, han fet els
dimensionaments en funció de les necessitats de cada centre.
Com a qüestió prèvia, considerant la confusió que pot generar l’aplicació dels barems, es demana
aclariment sobre la forma de computar els Serveis Prestats a les persones afectades per la
sentència, i posterior resolució, del concurs de comandaments de 2008. Hi ha persones que han
estat prestant serveis efectius durant 8 anys en un lloc de comandament determinat (ex. Cap de
Serveis) i recentment, d’acord amb la darrera resolució del secretari general, es deixa sense efecte
aquesta destinació i se’l nomena en un lloc de comandament diferent (ex. CUSI). Es decideix que
sigui aquesta darrera, ja que té efectes econòmics i administratius retroactius (des del dia 17 de
novembre de 2009), la que s’utilitzi per fer la valoració dels serveis prestats.
En línia amb la concreció utilitzada en el col·lectiu de rehabilitació, els sindicats demanem
expressament que la resta de col·lectius disposin de la mateixa informació, i que s’elabori un
quadre general amb les places inicials, els reforços procedents de Model, les places de nova
creació i les places finals. Entenem que és imprescindible disposar d’aquesta eina per verificar que
els increments previstos per l’Administració (més els afegits en negociació) es produeixen. A més,
els treballadors d’altres centres han de saber en la mesura del possible si les places que ocupen
estan directament afectades pel tancament del CP Homes.
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