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RESUM REUNIÓ COMISSIÓ SEGUIMENT 
21/11/2007 

Assistents Administració:  Joan Pere Q, Cap del servei de medi obert ,Alicia C, 
nova responsable del servei de personal, Rosa T, subdirectora general de recursos 
humans, Miquel T, Director general de recursos i  règim penitenciari i JORDI S, 
director de serveis del Departament de Justícia. 
Assistents Sindicats: CATAC, CCOO i UGT. 
ORDRE DEL DIA: 
1.REHABILITACIÓ. 
2.MEDI OBERT. 
3.PROCEDIMENT DE TRASLLAT DEL CP.JOVES. 
4.SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ DEL PERSONAL PENITENCIARI. 
5.INFORMACIÓ SOBRE CONCURSOS I OPOSICIONS. 
6. ALTRES. 
                                    DESENVOLUPAMENT 
De forma prèvia, CATAC expressa la disconformitat amb la convocatòria pel 
procediment de lliure designació de 3 places de Coordinador (Psiquiàtric 
Brians i mòduls semioberts de Q.C i BR-1),  fruït d’una sentència guanyada 
per CATAC. En aquest sentit  hem recordat als  representants de  
l’Administració que el vigent Acord de condicions de treball diu molt 
clarament  que aquestes places han d’estar proveïdes per concurs de mèrits. 
1.REHABILITACIÓ. 
El Director general indica que les places de presons convocades la setmana 
passada en el concurs de trasllats de psicòlegs, seran retirades mitjançant 
una rectificació de l’annex d’aquest. 
Pel que fa al projecte de Decret d’agrupació dels llocs de treball de 
rehabilitació, ens expliquen que han hagut de fer algunes correccions per 
indicació de Funció Pública, consistents en afegir un parell d’elements nous, 
una referència a l’excepcionalitat d’aquest procés en el preàmbul i un cinquè 
article, que diu que aquesta agrupació té caràcter provisional fins a la 
definició legal de la nova estructura de cossos de la Generalitat de Catalunya. 
Segons ens indiquen, tenen previst que aquest Decret pugui ser aprovat pel 
govern  abans de finals de març del 2008. 
2.MEDI OBERT. 
Ens tornen a lliurar un nou esborrany  que tot i que millora substancialment 
el lliurat el 17 d’octubre, i ja recull algunes de les aportacions del nostre 



sindicat, té encarà  punts a millorar: dotacions insuficients pels dos tipus de 
centres, redactat poc clar del tema de les analítiques, manca de RIET i 
personal de manteniment propi, discriminació de la figura del CRIMO 
respecte altres comandaments dels futurs centres oberts, etc ....... 
El tema es continuarà tractant el proper mes de gener i ens indiquen que 
abans li  fem arribar les nostres esmenes a aquest document de treball. 
3.TANCAMENT CP.JOVES BCN. 
El Director general ens informa que s’efectuarà a finals de l’any 2008 i que cal 
definir un model que pugui servir de referència per tots els processos de 
tancament de centres (Joves, Dones, Homes, Girona i Figueres, etc). 
Recordeu, que  el procés, seguirà els paràmetres establerts als Acords (punt 
6 de l’Acord 2003-05), però cal concretar  qüestions relacionades amb els 
concursos restringits, etc.  
 A  tall d’exemple, ens han lliurat una proposta de la dotació que consideren 
necessària pel futur Centre Obert de la Trinitat ( que serà provisional fins la 
seva ubicació  definitiva en la Zona Franca): 
Personal Directiu: 3 (Director, Gerent, Subdirector). 
Personal de Gestió: 1 Cap d’unitat de gestió penitenciària, 1 TMO, 5 GO, 1 
auxiliar administratiu, 1 EIET. 
Personal d’interior: 6 CRIMO, 16 GMO. 
Personal de Tractament: 2 Psicòlegs, 1 Jurista , 8 Educadors, 5 T.Socials, 1 
Tècnic d’inserció CIRE.  
Tots els sindicats hem expressat la nostra disconformitat amb aquesta 
proposta de dotació, deixant molt clar als representants de l’Administració 
que tindran que incrementar-la, si volen un Acord amb la part social. 
De totes formes queden moltes coses per treballar: accés a les places de 
CRIMO i GMO, condicions del concurs, personal de manteniment propi, etc, 
sense oblidar que aquest procés no pot deslligar-se del que es pacti pel futur 
model de medi obert. 
4. SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ DEL PERSONAL PENITENCIARI. 
El Sr.Jordi S, actual Director de serveis i antic director general, ens informa 
del  projecte  IUSCER del Departament de Justícia, que es concreta en la 
implantació d’una targeta digital amb xip, que permetrà la realització d’una 
gran número de gestions de forma digital. 
 En definitiva, l’únic  canvi que notarem els treballadors penitenciaris, es que 
en la part frontal d’aquesta targeta no figuraran els nostres nom i cognoms, 
sinó un número d’identificació professional, però en el dors figurarà el DNI. 
L’Administració torna a oferir  excuses com que  es impossible retirar una 
identificació personal de la targeta i que el DNI, no pot generar cap problema 
de  seguretat personal dels treballadors .........................., en definitiva, com 
sempre, nul.la  sensibilitat envers la nostra protecció. 
Així mateix, ens han indicat que volen fer modificacions en la uniformitat  del 
personal de vigilància, ara bé, no creieu  que es per millorar la qualitat o 



afegir  algun complement  més, sinó que el seu objecte de preocupació es 
que el mateix incorpori un element d’identificació únic per tots els 
treballadors que combinarà  una lletra i cinc números. 
CATAC i CCOO, HEM RECORDAT A L’ADMINISTRACIÓ QUE SI VOL 
INTRODUÏR CANVIS EN L’UNIFORME, AIXÒ S’HA DE TRACTAR EN EL 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DE CENTRES PENITENCIARI, i no en la 
Comissió de Seguiment de l’Acord. 
5.CONCURSOS I OPOSICIONS. 
5.1. JU.22. Esta ja en la seva recta final, els dies 24, 25 i 29 es fan les proves 
mèdiques. Dia 3.12. reunió del tribunal. Inici curs selectiu a Mollet el 10 de 
desembre(10.12.07 al 9.3.08). 
5.2. Borsa. El curs de la JU.22 implica que hagin de cridar novament personal 
per fer les substitucions , ja que actualment només tenen 60 persones 
disponibles.  El criteri de selecció serà el ranking de l’oposició (començant 
pels aprovats sense plaça). 
5.3.Nou concurs de trasllats del C. Gener.08 
5.4. 1er.Concurs de promoció en el propi lloc de treball. Publicació al DOGC 
de la resolució definitiva el mes de desembre. Es cobrarà a la nomina de 
gener. 
5.5. 2on. Concurs de promoció en el propi lloc. Finals de desembre.07. 
5.6. OPOSICIÓ I CONCURS DEL GRUP B. Ambdós, el mes de febrer del 2008. 
5.7.Concursos de comandaments d’OFICINES i TRACTAMENT. El proper mes 
de desembre (un cop hagi estat publicat la resolució del de promoció). 
5.8.CONCURS D’EDUCADORS. No  poden donar una data aproximada. 
5.9. Nova oposició del C. Finals de gener.08 (places de Lledoners i Joves 
Quatre Camins). 
5.10. Nou concurs de comandaments de vigilància. Gener-febrer.2008 
6.ALTRES. 
6.1. Lliurances 24 i 31 desembre. La Direcció general farà arribar una nota 
informativa als centres els propers dies. 
6.2. Problemes amb horaris i funcions dels GAM.P. Hem denunciat els 
abusos que estan fent algunes direccions, amb especial referència a Brians-2 
i el CP.Homes, amb aquest  personal. El Director general s’ha compromès a 
estudiar els casos amb deteniment. 
En aquest sentit, s’efectuarà una reunió monogràfica per parlar d’horaris , 
per acabar amb situacions absurdes com la del CP.Dones, on el personal de 
vigilància fa ½ de més en cada jornada nocturna que la resta de centres. 
6.3. PIPE. 2008. S’abordarà en la reunió de desembre. 
 
 
BARCELONA, 22 de novembre del 2007. 
Secció sindical de presons  
CATAC-IAC. 



 
  


