
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
18.12.2012 

 
Assistents Administració:  Rosa P. Sots directora general de Recursos Humans i Econòmics; Jesús P. Cap 
de servei de gestió de Recursos Humans i Nuria  Cap de secció de Selecció i Provisió; Jose L V. Sots director 
general de Centres i Gestió Penitenciària; Carlos Gr. Cap de l’àrea de Seguretat Penitenciaria; Raquel Ll. del 
Departament de Funció Pública; Montserrat B. del Departament d’Economia i Dolors C. de la secció de provisió 
Ordre del dia:  
1.- Aspectes referents a la identificació del perso nal en els centres penitenciaris 
2.- Gaudiment compensació de festius de l’any 2012 
3.- Càlcul d’hores d’assumptes propis pel personal interí 
4.- Breus de les organitzacions sindicals 
Desenvolupament de la reunió: 
1.- Aspectes referents a la identificació del perso nal en els centres penitenciaris: a petició de CATAC-IAC 
hem sol·licitat explicació tècnica sobre l’identificació amb indicador mètric de l’alçada de la persona a la targeta 
d’identificació personal, Jose L. ens informa que des de l’any 2011 han començat a treballar sobre una 
normativa que regules l’accés de tots els funcionaris als centres penitenciaris (àmbit sanitari, ensenyament,...), 
afegeix, que la part més interessant és la part nomenada mecanisme d’identificació que no queda cobert 
només amb el carnet d’identificació i que cal que tingui un element afegit de seguretat. Carlos Gr. ens informa 
que s’ha treballat amb una eina tècnica perquè el personal d’accessos pugui identificar a les persones que 
accedeixen als centres penitenciaris, actualment hi ha un excés d’identificació el qual esta desordenat,  per tant 
s’ha treballat per unificar criteris d’identificació, resumint, s’incorporarà al carnet amb el número d’identificació 
personal la fotografia. Pel que fa al indicador mètric de l’alçada de la persona a la targeta d’identificació 
persona diu que és un element més d’identificació, per part d’ells no hi veuen cap inconvenient en què hi consti, 
però que si finalment el funcionari si nega a que consti no tenen cap inconvenient en eliminar-ho i de fet així ho 
han fet saber al director del CP Ponent.  Des de CATAC-IAC Hem demanat que també es comuniqui al CP 
Girona així com a la resta de centres penitenciaris Jose L. V. afegeix que estan estudiant eliminar el nom i 
cognoms però que no ens ho asseguren que ho facin, de moment estan estudiant les diferents aportacions. 
CATAC-IAC afegeix que no cal jugar amb la seguretat i que es busqui un aplicatiu de seguir rastre de qui fa mal 
ús. 
Carlos Gr. ens informa que a partir d’ara a l’ASEPEYO tan sols se’ls haurà de facilitar el número d’identificació 
personal i l’adreça del centre penitenciari on s’està treballant per tal de minimitzar els risc existent en facilitar 
dades personals com per exemple l’adreça personal del treballador. 
2.- Gaudiment compensació de festius de l’any 2013:  Jesús Pl. diu que a partir de l’any 2013 el gaudiment 
de compensació de festius serà per hores. Les organitzacions sindicals hem manifestat el desacord en aquesta 
mesura perquè, bàsicament,  suposa una pèrdua d’hores afegida en una reducció dràstica que ja patim, 
informem que quan  et demanes de compensació de festius en un torn de nit s’ha de poder descomptar per dia 
no per hores, tenim jornada especial per tant no es pot aplicar per hores. Jesús Pl. diu que a partir d’ara si 
t’agafes un servei de nit de compensació de festius hauràs de demanar-te deu hores i mitja. Rosa P. tanca el 
tema dient que a partir de l’any 2013 s’aplicarà per hores.  
Rosa P. ens informa  que pel que fa PRP la compensació de dies  en cas de baixa mèdica tindrà ampliat el 
termini  perquè es pugui recuperar fins al 31.01.13 (fins ara era el 31.12.12). 
Rosa P. diu que les hores de compensació de festius  de l’any 2012 que no s’hagin gaudit podran gaudir-se 
durant l’any 2013 al igual que els dies d’assumptes propis que es podran gaudir fins el 31.12.2013, afegeix que 
enviaran instrucció a tots el centres penitenciaris. 
3.- Càlcul d’hores d’assumptes propis pel personal interí: Jesús Pl. reconeix que hi ha hagut un error per 
part de l’administració al hora de fer el còmput d’assumptes propis pel personal interí, Rosa P. diu que enviaran 
els càlculs al Departament de Funció Pública i que s’han d’afegir 20 hores  i 46 minuts més. 
4.- Breus de les organitzacions sindicals: 
CP Lledoners: totes les forces sindicals hem coincidit demanant la retirada de l’ordre de direcció del CP 
Lledoners sobre la reorganització de serveis exteriors, en la qual es pretén unificar serveis i de forma aleatòria 
els serveis que fins ara els desenvolupava un funcionari concret, GAMP, el qual  hi havia accedit mitjançant 
concurs, ara es podran reasignar a un funcionari GAM. Carlos Gr. comenta que la direcció del CP Lledoners 
pot fer-ho tot i que al funcionari se li respectarà horari i servei, afegeix que bàsicament s’aplicarà als funcionaris 
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nous. Resumint CATAC-IAC entén que això suposa  una creació de subàmbits i per aquest motiu hem demanat 
la retirada d’aquesta reorganització i una nova redacció del document. 
Pel que fa al  protocol aprovat  en el CP Lledoners que desenvolupa la circular 2/2008 de sistemes de 
control del personal autoritzat a accedir als centres penitenciaries, CATAC-iAC hem sol·licitat l’anàlisi i 
rectificació en tot el que afecta i limita el dret a l' intimitat personal i a la lliure elecció de la dieta alimentaria 
(actualment cal demanar autorització prèvia a la direcció per entrar aliments a dins del centre). Hem afegit que 
pel que fa al control d’accessos en el dia a dia del centre,  on hi ha un  pas continuat del mateix funcionari per 
el mateix lloc, provoca un desgavell  per l’aplicació d’aquest protocol. Carlos Gr. diu que no s’aplica de forma 
taxativa que hi pot haver flexibilitat alhora d’aplicar el protocol. Jose L. V. informa  que la normativa que s’aplica 
és legal i que mentre no transgredeixi una circula,r el director del CP Lledoners pot fer les ordres de direcció 
que vulgui, tot i que li consta que es pot d’aplicar de forma flexible. Des de CATAC-IAC entenem, i així ho hem 
manifestat, que cal tenir clar com es fan les normes abans, no després aplicar o no la flexibilitat a les mateixes.  
Demanem informació sobre la proposta de modificació dels horaris dels  cap d’unitat de cap de setmana al CP 
Lledoners. Carlos Gr. diu que esta paralitzat per veure com acabarà el concurs de comandaments de l’àmbit 
interior de l’any 2008. 
CATAC-IAC ha demanat la revisió del canvi de torn d’un CUSI al CP Lledoners fet erròniament perquè per 
ordre de puntuació  no li tocava, els responsables de l’administració a pres nota i ho revisaran. 
Concurs comandaments règim interior 2008: Rosa P. diu que no es tema d’aquest taula i que no podem 
traslladar cap data als afectats, no tenen cap informació al respecte. 
Reclassificació llocs d’auxiliar tècnic especialista (grup D):  Rosa P. ens confirma que a data de gener del 2013 
no es fera, que la reclassificació es fera quan s’apropi el pressupost del 2013 i prèviament es parlarà 
directament amb els 12 afectats, afegeix que el personal interí que actualment ocupa les places d’ATSI que 
tingui la titulació  se’ls posarà a la borsa de treball de tècnic especialista respectant-los l’antiguitat. 
CP Brians-2: ha enviat una acta que encara no s’havia esmenat ni signat per part de les OOSS, demanen que 
es digui al director del CP Brians-2 que difongui a la mateixa gent l’acta un cop esmenada i signada i demani 
disculpes. Rosa P. diu que pren nota. 
Càlcul de l’IRPF: Rosa P. diu que es va enviar una nota a totes les oficines de personal dels centres per tal 
d’informar a tot el personal. Montserrat B. del Departament d’Economia ens informa que en càlcul de la retenció 
que teníem fins ara no estava previst calcular la part que ens van descomptar al juny la qual  ara ens tornen en 
la nòmina del mes de desembre, perquè ho entenguem, diu, seria un símil a la productivitat, és a dir que no es 
va prorratejar, per tant això fa variar el tipus mig d’IRPF de tot l’any aplicat en un únic mes.  
CP Puig de les Basses: CATAC-IAC hem demanat informació sobre els moviments al CP Puig de les Basses i 
calendarització procés obertura. Volem informació veraç de primera ma per part dels responsables de 
l'Administració per tal clarificar les continues desinformacions que estan arribant al personal que treballa al CP 
Girona i CP Figueres, la contesta dels responsables de l’administració és que tot són rumors i que ells no són 
responsables dels mateixos i en el moment que hi hagi una informació oficial ja la donaran. 
També hem demanat la signatura de totes les actes pendents,  tenim més de quinze actes pendents, una 
vergonya. 
Valoració CATAC-IAC:  hem intentat explicar-vos amb el màxim detall i rigor possible el desenvolupament de 
la reunió per tal que pugueu adonar-vos de que se’ns nega el dret a la negociació mitjançant la imposició de tot 
tipus de normes i d’actuacions pràctiques. Des de CATAC-IAC fem una valoració totalment negativa per la poca 
sensibilitat dels representants de l’administració que imposa mesures poc efectives i si més no totalment 
desmesurades i fora de lloc a uns treballadors que estan patint la cara més crua de la retallades i la manca de 
mitjans, sembla que les directrius són posar pals a les rodes i aquestes són seguides estrictament i al peu de la 
lletra per algun responsable de centres penitenciaris, que no és casualitat que normalment sigui “una font de 
conflictes i desacords”.  
 
Us seguirem informant. 
 
 
Barcelona, 18 de desembre de 2012 
Secció sindical de presons  
CATAC-IAC  


