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Reunió Comissió Seguiment 
24/03/2009 

 

Assistents Administració:  Assumpta H. Sotsdirectora General de Recursos i  
Règim Penitenciari; Rosa P. Cap de Servei  de Personal; Ferran C. Cap de 
Selecció i Recursos . S’incorpora més tard a la reunió el Sotsdirector General 
de relacions laborals Ferran D.. 
Assistents Sindicats: CATAC,CCOO i UGT. 
Ordre del dia: 

1. Proposta de bases per a la convocatòria del procés selectiu, torn especial 
de promoció interna, per 

    181 places  del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, 
grup serveis penitenciaris 

2. Informació sobre la situació de la Proposta de Decret de creació de 
l’àmbit d’execució penal 

 
 
Desenvolupament de  la reunió: 
Lamentem que la reunió del mes de març, recordem que tenim acordat  el 
segon dimarts de cada mes, hagi estat posposada  tantes vegades quedant 
finalment traspassada a finals  del mes de març. Esperem que no sigui costum i 
així ho manifestem, recordem que al mes de novembre i mes de gener va 
passar el mateix, eliminant finalment la reunió de la comissió de seguiment 
d’aquest mesos. 
Proposta de bases per a la convocatòria del procés selectiu, torn especial de 
promoció interna, per 181 places  del cos tècnic d’especialistes de la 
Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris: 
Es procedeix a la revisió de les observacions del tres sindicats vers a la 
Proposta de bases per a la convocatòria del procés selectiu, torn especial de 
promoció interna, per 181 places  del cos tècnic d’especialistes de la 
Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris. L’Administració rebutja la 
proposta dels companys  de  UGT referent a que el sistema sigui per concurs-
oposició , aquest sindicat també demana que l’examen estigui agrupat per 
epígrafs (un tema a desenvolupar a triar entre tres temes proposats per el 
Tribunal). Els companys de CCOO demanen que la segona part, les referides a 
les funcions sigui tipus test, i l’eliminació del tema número 12 del primer apartat.  
Catac demana una única prova tipus test; reducció del temari, evitant que la 
gent s’examini dos vegades del mateix. Recordem als representants de 
l’Administració que  són 15 temes la diferència entre les dos oposicions del C i 
del D, per tant la gent no pot ser  examinada de més temes. Demanem   



 

 

 

 

canviar el sistema perquè és molt diferent  del què és parlava inicialment i 
aquest canvi de plantejament només té un nom “mala fe per part de 
l’Administració”. Facilitar l’accés del grup D al grup C és la màxima i intenció de 
Catac .  
Els representants de l’Administració diuen que faran una recomposició de totes 
les aportacions sindicals però el que no faran serà regalar l’oposició, no podrà 
fer-se sistema concurs-oposició perquè la llei es va aprovar com a oposició que  
intentaran generar confiança perquè la gent no tingui por. Ferran C., Cap de 
Selecció i Recursos, afegeix que el sistema d’examen per epígrafs no el faria ni 
l’aprovaria mai perquè li sembla impresentable. Catac aporta que els bombers i 
mossos d’esquadra van passar del grup D al grup C sense cap problema, i que 
es valori la situació actual del grup D sense mobilitat i la supressió del cos, 
exposem l’exemple del grup A amb menys temari que el  presentat per el grup 
D. Aquesta setmana ens faran arribar una nova proposta recollirà tipus test les 
dues  parts i la reducció del temari.  
 
Informació sobre la situació de la Proposta de Decret de creació de l’àmbit 
d’execució penal: 
Respecte al següent punt sobre la informació de la situació de la Proposta de 
Decret de creació de l’àmbit d’execució penal. Ens informen que avui passava 
per el Govern l’aprovació d’aquesta proposta. Afegeixen  que havien de passar 
tres  àmbits i finalment només n’ha passat un, el d’execució penal. Han 
expressat, els representants de l’Administració el interès, que també és regulés 
la delegació de competències, i els han avançat que no podrà ser en la  
mateixa proposta, sinó que la delegacions de competències per l’execució de 
les competències de selecció i provisió serà per Acord donat la singularitat de 
les funcions a desenvolupar. Els representants de l’Administració diuen que ens 
haurem de reunir per elaborar un esquema global i treballar propostes de base 
concretes en el cas que hi hagi la delegació de competències. 
 
Temes diversos afegit a l’ordre del dia a proposta dels sindicats: 
 
Promoció dels educadors del C al B: queda  pendent, més endavant ens 
informaran de com està el tema, però ens informen que està demanat. 
 
PIPE-Índex  d’absentisme de l’any  2008: finalment, ens  informen que  la   taxa  
d' absentisme de l' any 2008 ha estat del 6'6%, per la qual cosa, es passaran a 
cobrar els 140 euros previstos a l'Acord. El proper mes de maig es farà  efectiu, 
el corresponent al primer trimestre del 2009, 420 euros (a raó de 140 euros  
mensuals). Ens indiquen que  això suposarà un esforç econòmic important, 
d’uns 900.00 euros anuals. 
 
Promoció en el propi lloc de treball:  no saben quan podran donar-ho, diuen que 
el contingut econòmic es important i no saben quan ho podran donar. 
 
Aquesta setmana inicien una revisió individualitzada de cadascun dels centres, 
revisió i dotació complerta dels serveis de tots els centres. Dimensionament de 
plantilles, en quant als horaris que es fan revisaran que s’apliquin els aprovats. 
Catac manifesta que hi ha un horari que no està ni pactat ni acordat com és  
l’horari de CRIMO,  demanem que s’aclareixi aquest tema perquè ha 



 

 

 

 

esdevingut un greu  problema al Centre Obert Barcelona 2 on la direcció del 
centre aplica l’horari i la jornada que vol. 
 
Retribucions del RIERT i EIET: Funció Pública ha demanat un document de 
càrregues de treball. Catac manifesta que sembla mentida que s’allargui tant 
aquest tema que es concreti i posi data, els representants 
de l’Administració diuen que no poden donar dates perquè no depèn només 
d’ells.  
 
CP Quatre Camins: la problemàtica existent  amb el pàrking  ha provocat, 
segons Assumpta H., Sotsdirectora General de Recursos i  Règim Penitenciari,  
l’elaboració d’ un estudi per tancar-lo i adequar els accessos, està procés 
l’elaboració d’aquest informe. 
 
Lingüistes: incloure al lingüista (un funcionari) al nostre àmbit negociador, els 
representants de l’administració diuen que aquest cas està adscrit a la 
secretaria general del Departament. 
 
Es denuncia l’incompliment del acord en referència l’assignació d’horaris al CP 
de Quatre Camins i al CP Figueres, l’administració diuen que investigaran el 
tema. 
 
CP Joves Quatre Camins: hi han problemes per la coincidència en les franges 
horàries en el transport de funcionaris i familiars al CP Joves Quatre Camins, 
vulnerant la seguretat, es fa la proposta de canviar les parades. 
 
Doble entrada A/B pels caps de programa d’atenció especialitzada, recordem la 
proposta sindical de canviar la RLT i donar l’opció de què siguin d’accés A/B. 
 
Document regulador sobre l’assignació d’horaris i serveis per al personal de 
rehabilitació:  l’elaboració del document regulador sobre l’assignació d’horaris i 
serveis per al personal de rehabilitació, els recordem que està pendent des del 
mes de juny de l’any passat,  Assumpta H. diu que un cop feta la revisió 
individualitzada de cadascun dels centres, revisió i dotació completa dels 
serveis i horaris, s’elaborarà el document regulador. 
 
Travesses de tractament:  la setmana vinent és publicarà la llista provisional de 
mèrits i la llista d’admessos i exclosos. 
 
CP Lledoners: els sindicats denunciem que s’està posant en en qüestió molta 
normativa provocant que es posi en risc la seguretat dels interns i dels 
funcionaris.  
El tema de mobilitat també resulta un problema greu, els representants de 
l’Administració ens informen que volen allargar el transport públic fins al CP 
Lledoners, cosa que no ha estat possible, i ara estan estudiant el tema de 
posar un d’un taxi col·lectiu, volen fer  una enquesta per obtenir informació 
sobre qui utilitzaria el transport. Els sindicats  demanem que es treballi ja  el 
tema de mobilitat fins al CP Puig de les Basses, així com el dimensionament i 
és recorda que s’havia quedat per fer una reunió sobre aquest tema.  
Els sindicats informem que el pàrking del CP Lledoners ha quedat petit. 



 

 

 

 

 
Substitucions: Els representants de l’Administració ens informen que hi ha 98 
substitucions  que són les maternitats, adaptacions, i alliberats sindicals totals. 
Els sindicats demostrem la nostra inquietud per l’escasa cobertura de les 
substitucions. CATAC demana que aquest  estudi que l’Administració té 
pendent  iniciar aquesta setmana sigui ràpid . 
 
Dimensionament comandaments intermedis: Catac demana que es faci un 
examen global de la situació dels comandaments intermedis als diferents 
centres i poder solucionar els diferents dèficits. 
 
CP Brians 2:   s’han perdut 4 paquets, CCOO diu que tota la direcció van 
interrogar als funcionaris de comunicacions,  i que aquest fet d’interrogatori 
col·lectiu per part de la direcció del Centre  suposa una amenaça. 
 
CP Tarragona: CATAC fa una queixa sobre la ordre per escrit del director del 
Centre sobre que  el funcionari del enreixat ha de lliurar el rebut  dels interns a 
les forces policials. 
 
Mesures penals alternatives: es torna a recordar el important creixement de la 
càrrega de treball que s’està produint. 
 
Coberts de metall: es mantenen només en els centres petits (CP Tarragona, 
CP Dones, CP Girona, CP Figueres i PHPT) i tots els sindicats reclamem la 
definitiva eliminació perquè el seu manteniment respon més a una qüestió de 
“marketing”, de fet, els propis interns no  volen  utilitzar-los i prefereixen fer 
servir els seus coberts de plàstic. 
 
Per últim Catac fa un recordatori de que tenim prevista una reunió pendent amb 
el CEJFE per analitzar l’oferta formativa del 2009. Els representants de 
l’Administració ens informen que es posaran en contacte amb ells i ens faran 
arribar la corresponent convocatòria. 
 
La propera reunió de la Comissió de seguiment es realitzarà el 16 d’abril i 
l’Administració es compromet, d’acord amb la demanda de Catac, a tornar, a 
partir del mes de maig, a la realització de les reunions ordinàries de la Comissió 
de seguiment els segons dimarts de cada mes. 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 24 de març de 2009  
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


