
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
09.10.2012 

 
Assistents Administració:  Rosa P. Sots directora general de Recursos Humans i Econòmics; 
Ferran D. Sots director general de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament Justícia 
directora general 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; Carlos Gr. 
Cap de l’àrea de Seguretat Penitenciaria, Joan N. del Departament de Funció Pública; Montserrat B. 
del Departament d’Economia; Dolors C. de la secció de provisió 
Ordre del dia:  
1.- Regulació condicions horàries de les funcionari es embarassades. 
2.- Resposta a les peticions dels treballadors/res de rehabilitació respecte a la flexibilitat 
horària. 
3.- Reclassificació llocs ATSI. 
4.- Propera reunió subcomissió horaris. 
5.- Provisions provisionals.  
6.- Breus organitzacions sindicals 
Desenvolupament de la reunió: 
1.- Regulació condicions horàries de les funcionari es embarassades: els representants de 
l’Administració ens lliuren  una proposta de text, pel que fa  als punts que es modificarien de l’acord 
1997/98 són bàsicament que han afegit GMO i que s’han de fer la totalitat de les 40 hores del cicle de 
treball, és a dir, cada tres cicles afegir una jornada sigui matí o sigui tarda (a canvi de la nit) i lliurar 
tres dies o bé doblar un dels quatre dies del cicle (a canvi de la nit) i lliurar quatre dies.  
Rosa P. ha manifestat que el que no volen és que una dona embarassada acumuli en dos dies 4 
jornades, és a dir no volen que en dos dies es treballin  30 hores.  
Tots els sindicats hem manifestat que ha de prevaldre la voluntarietat de la funcionaria embarassada 
alhora de distribuir la jornada i que en tot cas cal estudiar el document  lliurat per fer les nostres 
aportacions. Es concreta que el dilluns 15.10.12 ens tornarem a reunir per tal de resoldre aquest 
punt. 
2.- Resposta a les peticions dels treballadors/res de rehabilitació respecte a la flexibilitat 
horària: els treballadors socials  i coordinadors socials  van adreçar al director general un escrit 
sol·licitant poder tenir flexibilitat horària, Rosa P. ens informa que s’ha contestat desfavorablement 
aquesta petició. Els sindicats ens hem afegit a la  petició de la flexibilitat horària i afegim fer-la 
extensiva a la resta del col·lectiu.  
3.- Reclassificació llocs d’auxiliar tècnic especia lista (grup D):  actualment hi ha 11 places 
ocupades per personal interí en llocs d’ATSI, Rosa P. ens comunica que s’han de suprimir i donar 
lloc a noves places del tècnic especialista servei interior (grup C). Ferran C. ens informa 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. Els sindicats  demanem que se’ls 
mantingui en el sistema mantenint l’Acord del 2008 i se’ls busqui una sortida perquè actualment hi ha 
interins de l’àmbit de rehabilitació que només tenen aprovades l’oposició del grup D,  per tant volem 
que puguin i tinguin en futur l’opció de tornar a un lloc del grup  D. Rosa P. diu que no es pot 
mantenir que no hi hagi interins del grup C, els sindicats recorden que si que hi ha interins, i es 
mantinguin els interins del grup D. Les tres forces sindicals  demanem que abans de cessar a interins 
del grup D s‘acabi el procés de regularització pactat. Rosa P.  afegeix que són llocs de treball a 
extingir i que són llocs a amortitzar i que tots els interins del grup D que tingui la titulació  se’ls posarà 
a la borsa de treball respectant-los l’antiguitat. Els sindicats hem demanat que els interins del grup D 
que no tenen actualment la titulació se’ls pot donar un termini de dos anys perquè  demostrin que 
tenen la titulació  i incorporar-los a la borsa de treball.  
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Joan N. afegeix que la llei de mesures obliga a extingir des de la data de la seva publicació. Ferran 
D. tanca aquest punt dient que estudiaran les diferents propostes sindicals i en la reunió del dia 
15.10.12n  ens donaran la resposta.  
4.- Propera reunió subcomissió horaris: es fixa com a data 8 de novembre a les 11hores. Els 
representants de l’Administració no volen dir-nos encara quins horaris es tractaran. 
5.- Provisions provisionals: Rosa P. ens informa que a partir d’ara qualsevol provisió provisional 
(vacant) de l’àmbit de rehabilitació i de l’àmbit de rehabilitació primer s’ha de publicar a l’ ATRI, (on es 
podrà presentar personal interí a part del personal amb plaça fixa). Ferran D. diu que l’objectiu de 
l’Acord de govern que modula això és estalviar,  perquè  si surt algú del sistema que ho sol·licita 
s’estudia si la plaça que deixa és essencial o no ho és per tal de cobrir-la o no, per tant es pot 
estalviar,  a més de la publicitat dona al procés selectiu i que cal per tal que l’interventor no ho aturi.  
Es a dir, es carreguen el sistema pactat per les provisions provisionals. Els sindicats defensem que el 
sistema que tenim pactat és la immediatesa,  que en dos dies podem cobrir una vacant  a diferència 
de l’ATRI que es tarda un mínim de dos mesos. Rosa P. comenta que ja s’ha anant  fent la publicació 
de les provisions provisionals a l’ATRI quan no hi havia borsa.  
Ferran C. diu que el procés de provisions provisionals de l’àmbit de tractament,  de moment , 
continua igual i les substitucions, a diferència de les vacants, es cobriran per el sistema de travesses 
establert fins ara. Pel que fa a les travesses de tractament del 2012 publicaran la llista de  mèrits 
provisional la primera quinzena del mes de novembre i la llista de mèrits definitiva la primera 
quinzena del mes de  desembre. 
JU026:  Ferran C. ens informa que tenen previst nomenar a funcionaris en 15 places d’aquest procés 
selectiu en  assignació provisional  per tant quedaran pendents 42 places,  que són les places del 
10% addicional de la convocatòria. L’acte d’adjudicació de 15 places, per ser ocupades de forma 
provisional pels 15 aspirants a funcionaris que resten de la convocatòria JU026 ( sense tenir en 
compta el 10% addicional que restarà pendent)es durà a terme als serveis centrals del Departament 
de Justícia (c/ Aragó, núm. 332, 10a. planta, Barcelona 08010 el dia 16 d’octubre de 2012 a les 11 
hores. La relació de les 15 places per ser ocupades de forma provisional són les següents:  
-CP Brians 1: 1 GAMV; 4 GSI 
-CP Brians 2: 3 GAMV; 4 GSI 
-CP Lledoners: 1 GAMP 
-CP Homes Barcelona: 1GSI 
-CP Girona: 1 GSI 
6.- Breus organitzacions sindicals: 
CP LLedoners: incidències control horari; control l aboral mitjançant càmera de seguretat; 
assignació arbitraria serveis i horaris: CATAC-IAC informa que hi ha hagut dos incidències en el 
servei de dos funcionaris que no estan registrat en el control horari perquè hi ha hagut  pèrdua de la 
targeta de control, però si que hi ha registre que les persones han estat treballant per tant el tema 
d’absència del treballador en el lloc de treball no té lloc i es reclama que es retorni el descompte 
efectuat en el PRP. Rosa P. diu que el funcionari sap que ha de fitxar, en cas de que no fitxi en 
l’àmbit d’interior hi ha el llibre de serveis i la resta el servei de personal lliura un formulari de retard. 
Pel que fa al CP Lledoners hi ha unes queixes i el gerent del centre va fer unes comprovacions i 
aquest va certificar que els funcionaris havien treballat si hi ha dos funcionaris més que no se’ls va 
retornar el PRP  pot ser algun perquè algun requisit no ha estat certificat però ens informa que ho 
comprovaran davant la demanda de revisió que ha fet CATAC-IAC. Carlos Gr. afegeix que estan fent 
gestions perquè tothom tingui acreditació però ho revisaran. 
CATAC denuncia que la direcció del  CP Lledoners utilitza les càmeres per controlar l’horari,  afegim 
que hi ha una circular que prohibeix l’ús de les càmeres per el control del personal laboral, al·legant 
que es perd temps en la revisió de cel·les,  en l’obertura de les mateixes, fins i tot  es compara la 
diferencia d’entrada a les activitats entre els mòduls la qual  és de cinc minuts. Cal tenir en compte 
que  hi ha altres variables,  com es el repartiment de la medicació,  la idiosincràsia de cada mòdul, 
etc...hem informat que aquest tema s’ha parlat i s’ha presentat un escrit a la direcció del CP 
Lledoners  i  també s’ha presentat al comitè de salut laboral. Jose L. V. i Carlos Gr. diuen  que ells no 
tenen  constància que s’utilitzin les càmeres de seguretat  per control laboral. 
La direcció del CP Lledoners  vol plantejar una modificació organitzativa i denunciem que no ha parlat 
del tema amb els delegats sindicals tot i que  el nou programa de treball l’ha comentat als 
comandaments intermedis i això implica mòduls estancs (els interns entraran a un mòdul i no sortiran 
d’aquest fins el compliment de la condemna), els funcionaris no estaran assignats a un mòdul si no a 



un àrea CATAC-IAC informa que aquest nou sistema suposarà un greu problema. Rosa P. diu que 
donen cobertura a aquest  canvi d’organització i classificació interior i que aquest sistema ja es va fer 
al CP Quatre Camins, CATAC-IAC ha afegit que esperem que les conseqüències no siguin les 
mateixes del CP Quatre Camins. 
CATAC-IAC ha demanat explicacions  sobre el conflicte laboral que hi ha entre un CUSI i una 
funcionaria que esta en baixa psicològica,  i la publicació d’un escrit en el tauló d’anuncis del centre 
per part del  Gerent. Rosa P. diu que aquest tema creu que esta ja resolt per inspecció. CATAC-IAC 
demana la resolució a inspecció.  
CATAC-IAC demana revisió del tema de distribució horària pel que fa a les eleccions i que no torni a 
passar com a les eleccions últimes eleccions del 20.11.11 perquè el personal té dret al temps 
indispensable per poder exercir el dret de vot i no a una distribució irracional. 
CP Tarragona cobertura caps d’unitat: Rosa P. diu que es cobrirà amb informe del centre que 
manifesti la necessitat, i afegeix que només es cobreixen els llocs que són necessaris  
CP Figueres cobertura cap de serveis: Rosa p. diu que es cobrirà amb informe del centre que 
manifesti la necessitat, i afegeix que només es cobreixen els llocs que són necessaris 
CP Girona cobertura cap d’unitat i caps de servei, cobrir el pati: Rosa P. diu que es cobrirà amb 
informe del centre que manifesti la necessitat, i afegeix que només es cobreixen els llocs que són 
necessaris 
CATAC-IAC ha comentat els greus problemes d’introducció d’objectes per part de l’exterior del centre 
i demana que aquest tema es solucioni, Jose L. V. Ens informa que tenen previst reunir-se el 
24.11.12 amb el responsable dels mossos d’esquadra a Girona per tal de mitjançant la  col·laboració  
i trobar una solució. CATAC-IAC demana que s’apliqui ràpidament la solució perquè el problema 
d’introducció d’objectes des de l’exterior mitjançant llançament es greu. 
 Informació borsa treball: concurs trasllats a l’es tat espanyol : Ferran C. ens informa que  la 
previsió de publicació al BOE és a finals d’aquesta setmana, però que des de l’estat espanyol han 
sol·licitat que un cop publicat en el BOE no es procedeixi el cessament perquè abans cal 
l’autorització dels llocs per la “Comisión  interministerial de retribuciones (CECIR)” 
Informació sobre el diagnosi del Pla d’ocupació  als centres penitenciaris : l’objecte de l’estudi 
segons Ferran D. són bàsicament les carregues de treball per unitat i que ens torna a informar que 
l’afectació serà molt baixa perquè creu que esta més centrat en els sistemes valoratius de serveis 
centrals.  
 
 
 
 
 
Us seguirem informant. 
 
 
 
Barcelona, 9 d’octubre de 2012 
Secció sindical de presons  
CATAC-IAC  


