
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
23.02.2012 

Assistents Administració: Rosa P. Sots directora general de Recursos Humans i 
Econòmics; Jesús P. Cap de servei de gestió de Recursos Humans i Ferran C. Cap de 
secció de Selecció i Provisió; Jose L V. Sots director general de Centres i Gestió 
Penitenciària; Juan N. representant del Departament de la Funció Pública. 
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT. 
Desenvolupament de la reunió: 
Rectificació de la Disposició Transitoria 5ª  del Projecte de Llei de Mesures 
Fiscals i Financeres, extenent l’exclusió d’aplicació de la mesura al personal 
afectat per la pròrroga de l'Acord 2012-13: totes les forces sindicals hem denunciat 
la darrera agressió de l’Administració al col�lectiu penitenciari, volent reduir a traïció el 
15% del sou i jornada a més de 400 interins de l’àrea de rehabilitació, incomplint així el 
compromís dels responsables del Departament de Justícia i de la mateixa Vicepresidenta 
del Govern d’excloure al col�lectiu penitenciari de la mesura general aplicada de forma 
indiscriminada a 7000 interins de la Generalitat, les organitzacions sindicals amb 
presència a la Mesa Sectorial ahir no van rectificar la pròrroga de l’Acord 2012-13 com a 
mesura de pressió. Hem demanat a Rosa P. Sots directora general de Recursos Humans 
i Econòmics quines eren les accions concretes que esta realitzant la Direcció general de 
serveis penitenciaris al respecte, Rosa P. ha dit que la decisió de no estar inclosos la 
totalitat del personal de l’àmbit penitenciari en l’aplicació de la mesura no depèn 
d’aquesta taula de negociació , excedeix a l’àmbit de competències del grup de treball 
del personal penitenciari, la resposta sindical ha estat demanar les actes de les reunions 
on ha de quedar reflectit ,perquè tots ho recordem perfectament, les manifestacions 
clares de garantir per part dels representants de l’Administració les jornades i 
retribucions de tot el personal de l’àmbit penitenciari , som conscients que és una 
mesura del govern però volem saber el posicionament oficial d’aquest Departament. 
Rosa P. ens ha reiterat que el Departament feia les gestions oportunes perquè la totalitat 
del personal de l’àmbit penitenciari restes exclòs de la mesura però hi ha un Acord de 
govern i si aquest no ho excepciona no podran fer res. CATAC ha exposat que hi ha 
personal interí de l’àmbit de rehabilitació que estan sospesant demanar el retorn al grup 
C, hem demanat si tenien clar que les tasques del personal de rehabilitació eren un 
servei essencial, Rosa P. ens ha afirmat que eren conscients que si per mantenir el 
model, hem afegit, les forces sindicals, que no tan sols per el model sinó també per la 
seguretat. Finalment Rosa P. diu que s’ha fet un informe justificatiu de l’excepció de la 
mesura. Per part de CATAC s’ha  intentat aportar dades de les intervencions directes 
finals, hem recriminat als responsables de l’Administració la poca sensibilitat  que estan 
mantenen en aquest tema , que hi ha molta gent preocupada  i esperàvem que 
generessin confiança perquè els centres penitenciaris es respira un ambient molt tens, 
Rosa P. tanca el tema dient que no pot dir-nos res més. 
Clàusula de Salvaguarda pel manteniment íntegre dels imports del PRP durant la 
vigència de la pròrroga de l’Acord: totes les forces sindicals hem estat d’acord en aquest 
punt, Rosa P. diu que no contemplen una reducció d’un complement variable per tant no 
ha d’haver-hi cap tipus de descompte però que això no depèn d’ells. 
Atemptat contra l’Autoritat. Posicionament de l’Administració al  respecte: Jose L V. 
Sots director general de Centres i Gestió Penitenciària diu que la totalitat 
d’atemptats/agressions  de l’any 2010 s’envien els jutjats, a l’any 2011 els més greus i 
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que depèn dels jutjats la classificació d’atemptat o d’ agressió, des de la seva secció 
s’està treballant per la sensibilització i conscienciació de la fiscalia al respecte, és a dir 
que en les sentències les agressions a funcionaris penitenciaris es computi com atemptat 
contra l’autoritat. 
Incidents DERT CP Brians-2: els representants de l’Administració diu que han felicitat 
al cap del DERT del CP Brians-2 per l’actuació en els incidents, que estan a sobre del 
tema, que a tots els DERTS hi ha incidents,  l’últim al CP Ponent i no volen entrar en un 
judici de valor al CP Brians-2 i als seu equip directiu. 
Establir un criteri unificat, atenent el que hi ha establert alhora de gaudir de 
permisos i llicències: tant per assistència a examen final, com per malaltia, mort d’un 
familiar,... informem que la no unificació i el fet de fer interpretacions del que hi ha 
establert provoca un allau de queixes i malentesos. Demanem el compliment del que 
estableix el III Acord General i que l’Administració s’abstingui d’inventar 
interpretacions  restrictives. Jesús P. Cap de servei de gestió de Recursos Humans diu 
que ho tindran en compte per tal de minimitzar les confusions. Rosa P. diu que 
sol�licitaran  al Departament de la Funció Pública un informe per tal d’aplicar el criteri 
que els indiquin.  
Compactació de Reducció de Jornada: totes les forces sindicals hem, demanat 
manteniment de la possibilitat de  durant el primer any i compactació per cicles, el fet de 
reduir els dies de compensació de festius i d’assumptes propis provocarà l’objectiu 
d’aquest direcció general, una major presència de treballadors als centres penitenciaris 
per tant l’argument utilitzat per no autoritzar les compactacions de reducció de jornada 
ja no té sentit. Rosa P. diu que ara per ara es continuarà aplicant com esta establert  
més endavant ja en tornarem a parlar. 
Tiquet Menjador: hem demanat informació sobre l’afectació de la seva eliminació i 
solucions horàries que minimitzin el impacte. S’acorda convocar reunió de la 
Subcomissió d’horaris.  
Places vacants de psicòlegs: s’ha demanat la  cobertura de les places vacants de 
psicòlegs per la resolució del procés selectiu de  cossos generals. Això afecta a 4 
psicòlegs que han aprovat el procés selectiu de cossos generals i que hauran d’estar en 
comissió de serveis a les places que estaven ocupant com a interins. 
Formació: demanem la modificació dels termes restrictius de la nota informativa de 22 
de novembre de 2011 referent al gaudiment de les 40 hores de formació, en la qual 
perjudica clarament al personal que treballa en torn de cap de setmana o en torn de 
tarda. S’acorda convocar reunió de la Subcomissió de formació. 
Borsa de Treball: es demana  informació immediata dels cessaments que es vagin 
produint, des del mes d’octubre que no se’ns ha fet arribar la informació detallada, Rosa 
P. es compromet a fer-nos-ho arribar. S’acorda convocar reunió de la Subcomissió de 
borsa. 
Informació obertura CP Puig de les Basses: Rosa P. diu que ara el que es fa és 
rebre el material sanitari, s’estan estudiant contractes, s’ha tingut que fer una 
desratització i no poden donar-nos cap data per l’obertura, no en saben res. Ferran C. 
informa que es va intentar fer una llista provisional   de preferència de destí dels 
funcionaris que han participat en els concursos de comandaments del CP Puig de les 
Basses i del CP Obert Girona, però donada la poca informació que el seu servei podia 
oferir alhora de que els afectats poguessin decidir la preferència de destí, s’ha posposat 
per més endavant. 
Informació obertura CP Obert Girona: no tenen informació sobre data d’obertura. 
Mitjà de transport col•lectiu entre Girona i CP Puig de les Basses: hem demanat 
que quan es comenci a tenir clar la possible data d’obertura cal fer un estudi sobre el 
mitja de transport col�lectiu entre Girona i el CP Puig de les Basses per tal d’establir les 
franges horàries, parades,... 
Borsa de treball rehabilitació: hem demanat a l’Administració l’actualització del 
rànking. 



Horaris Area Mixta: els sindicats hem demanat la revisió d’horaris de les GAMV com 
GAMP que treballen  festius i tenen per tant dies de CF. Es tractarà el tema en la reunió 
de la Subcomissió d’horaris. 
Informació i calendarització  processos  selectius convocats: 
- 46 llocs Cap d’unitat CP Puig de les Basses  CU (JU/CP003/2010):  
Estat PENDENT ENVIAR PUBLICACIÓ DOGC; Propera actuació Resolució DOGC 
- 6 llocs Cap de l’àrea funcional CP Puig de les Basses  CAF (JU/CP004/2010): 
Estat PENDENT ENVIAR PUBLICACIÓ DOGC; Propera actuació Resolució DOGC. 
-1 lloc Coordinador d’unitat especialitzada CP Puig de les Basses CUE (JU/CP005/2010):  
Estat FINALITZADA  DESERTA PUBLICADA DOGC 6068 del 16.02.2012. 
-1 lloc Cap de programes d’atenció especialitzada CP de Puig de les Basses CAE 
 (JU/CP009/2010):  
Estat FINALITZADA DESERTA PUBLICADA DOGC 6044 del13.01.2012. 
-1 lloc coordinador d’equips multidisciplinaris CP Puig de les Basses  CEM 
(JU/CP006/2010): 
Estat 2a fase; Propera actuació 23/02/2012 fi curs. 
-1 lloc Cap de programes d’educació social CP Puig de les Basses CPES 
(JU/CP007/2010): 
Estat 2a fase; Propera actuació 23/02/2012 fi curs. 
-1 lloc de Cap de programes de treball social dels Serveis socials en l’àmbit penal a 
Girona CP Puig de les Basses (JU/CP003/2011): 
Estat 2a fase; Propera actuació 23/02/2012 fi curs. 
-4 llocs d’encarregat d’àrea administrativa del CP de Puig de les Basses 
(JU/CP004/2011): 
Estat 1a fase; Propera actuació 16.03.2012 publicació mèrits definitius 1 Fase i 
convocats 2 Fase (previsió). 
-Concurs General limitat al personal d’àmbits determinats del CP Girona per la provisió 
de llocs de treball del Cos tècnic d’especialistes grup serveis penitenciaris GMO i GO 
(JU/CP011/2010): 
Estat PENDENT ENVIAR PUBLICACIÓ DOGC; Propera actuació Resolució DOGC. 
- Concurs restringit per la provisió de 8 llocs de coordinador de règim interior de Medi 
Obert de Girona CRIMO (JU/CP001/2011) 
Estat Pendent publicar mèrits provisionals; Propera actuació  publicació mèrits 
provisionals. 
- Concurs restringit per la provisió d'1 lloc singular de Cap de la  unitat de suport 
administratiu als equips directius del CP Obert de Girona CUSAED  (JU/CP002/2011): 
Estat Pendent publicació mèrits definitius; Propera actuació  publicació mèrits 
provisionals. 
Programa PIX al CP Brians-2: la direcció del CP Brians-2 va informar a les forces 
sindicals del centre penitenciari que l’empresa que subministrava les xeringuilles 
retràctils ha deixat de fabricar-les i quan acabin l’estoc seran substituïdes per 
xeringues normals. Les forces sindicals hem demanat la suspensió d’aplicació del 
programa en cas que això sigui cert i no trobin una sol�lució per poder tornar a 
subministrar xeringues retràctils. 
Uniforme: Rosa P. ens informa que actualment es reposa el que estava en mal estat, 
aquest any hi haurà una partida per substituir els uniformes d’hivern (anoracs, 
pantalons,...) el qual tindrà un cost de 1.300.000 euros, però que ens informarà més 
endavant perquè encara no ha pogut veure la informació de totes les partides. Totes 
les forces sindicals hem decidit que estem disposats a prescindir de la dotació 
del uniforme en cas que l’estalvi del cost s’apliqui a la no reducció d’horari i 
sou del personal exclòs de l’aplicació de la mesura. 
Barcelona, 23 de febrer de 2012 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


