
 

Reunió Comissió Seguiment 

02/12/2008 
 

Assistents Administració: Mª Jesús E. Directora General de Recursos (s’absenta a les 12.00h) i  Règim 
Penitenciari; Assumpta H. Sotsdirectora General de Recursos i  Règim Penitenciari; Alícia C.  Cap del 
Servei de Personal i Ferran C. Cap de Selecció i Recursos. S’incorpora a la reunió el Sotsdirector General 
de relacions laborals Ferran D, a les 12.40 h. 
Assistents Sindicats: CATAC,CCOO i UGT. 
Ordre del dia: 

1. DOCUMENT SOBRE ASSIGNACIÓ D’HORARIS I SERVEIS. 
2. ALTRES.  
 
Desenvolupament de  la reunió: 

Lamentem que la reunió del mes de novembre hagi estat posposada dos vegades quedant finalment 
traspassada a la comissió de seguiment del mes de desembre. Seguint la tònica general dels representants 
de l’Administració ahir, a les 20 hores,  ens van fer arribar per correu electrònic a la part sindical el 
document regulador sobre l’assignació d’horaris i serveis al personal dels cossos de serveis penitenciaris 
assignats a llocs de treball de vigilància, prestacions i oficines de servei per tal de signar l’acord del 
mateix en la reunió d’avui. 
CATAC ha fet constar la seva queixa per les constants suspensions de les reunions i, que a sobre, se’ns 
lliuri l’esborrany amb tan poc temps, cosa que dificulta que es pugui fer un estudi del document regulador 
abans de la reunió, cosa que facilitaria la mecànica de treball. Així mateix, hem manifestat la necessitat de 
regular, també, l’àmbit de rehabilitació. 
L’ Administració s’ha compromès a fer un monogràfic per estudiar la seva adaptació a l’àmbit de 
rehabilitació. 
L’objectiu d’ aquest document es unificar els criteris en tots els centres sobre l’ assignació d’ horaris i 
serveis al personal dels centres penitenciaris (vigilància, prestacions i oficines), per evitar  que cada centre 
(en funció del director de torn), faci la seva “particular versió” dels Acords. 
Desprès d’un llarg estira i arronsa, i després  de fer diferents  correccions  del document inicial, sobretot 
d’alguns aspectes formals que podien donar peu a mal interpretacions, i quan desprès, d’arribar a un 
principi d’acord, s’ha fet un recés, teòricament per introduir els representats de l’Administració, aquests 
aspectes que no modificaven pràcticament res del fons del procediment, ans al contrari, milloraven i 
facilitaven una interpretació mes clara del procediment, quina ha estat la nostra sorpresa, quan amb 
l’arribada del Sotsdirector General Ferran D, tot s’ha torçat , pel contingut d’un dels seus punts el 2.6, que 
fa referència a la reserva del lloc de treball dels funcionaris destinats provisionalment a un altre lloc de 
treball (sigui de comandament intermedi o d’un altre tipus), ja que l’Administració creu que desprès d’un 
període superior als 6 mesos s’ha de perdre la reserva del lloc anterior (a tall d’exemple, un GAMP 
assignat a peculi matí i que ocupi provisionalment una plaça de CAF, perdria aquesta assignació i al 
tornar, podria ser assignat de forma provisional a qualsevol lloc de treball de l’àrea de prestacions i ni tan 
sols de torn de matí). Tots els sindicats hem expressat el nostre rebuig a aquesta “pretensió” absurda de 
l’Administració, ja que tots sabem l’eficàcia gestora de la nostra Administració, que fa que les situacions 
de provisionalitat puguin durar anys.  
Per tot això, ha estat impossible la signatura del pacte, i s’ha convocat una nova reunió, el dia 10 de 
desembre per intentar fer-ho. 

Valoració CATAC:  

Un fracàs total. Realment,sembla difícil, però cada vegada els responsables administratius de la GESTIÓ 
PENITENCIÀRIA superen els seus propis “records”. Es lamentable que en un tema com aquest (un 
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procediment regulador unificat a tots els centres), que venim reclamant des de abans de l’estiu,  no hagi 
estat possible encara aprovar-lo. 

2.ALTRES 

2.1. SANITARIS: La directora general ens ha informat, que demà, dia 3.12.2008, tindrà lloc una reunió 
amb els responsables del Departament de Salut per intentar tancar  definitivament el tema de l’ integració 
del personal sanitari penitenciari. 

2.2.NOMINA: UGT demana si es farà efectiu en la nomina de desembre, l’acord de la mesa general de 
negociació sobre l’ increment retributiu per l’any 2008. 

2.3. CP LLEDONERS I CP JOVES QUATRE CAMINS: CATAC ha deixat molt clar que l’obertura 
d’aquests centres, es només una mostra de marketing, cara a la galeria i que cap dels dos centres 
actualment esta en condicions de funcionar. Es més, es inadmissible que puguin posar-se en marxa 
equipaments penitenciaris, sense tenir operatives, instal·lacions tan bàsiques com la cuina, l’ infermeria, 
la bugaderia, el departament especial. A tall d’exemple, hem denunciat la situació produïda ahir en el CP 
Quatre Camins, on la presencia de nombrosos treballadors del CP Joves Quatre Camins, va  col·lapsar el 
menjador, dificultant els horaris de dinar dels treballadors propis del CP Quatre Camins. Per últim, hem 
demanat a l’Administració , que recordi a la Sra. Directora del CP Lledoners que ja no esta a la Guàrdia 
Urbana,  ja que el seu estil autoritari i prepotent  no creiem que sigui el més adequat per posar en marxa el 
CP Lledoners (es clar, que potser és això el que busca, un “retiro dorado” en un despatxet del carrer 
Aragó, cobrant com a Directora, gracies a l’ incompetència dels responsables del Departament de 
Justícia). 

2.4. CONCURS DE TRASLLATS DEL C, convocatòria de provisió JU/CP004/2008: La publicació al 
DOGC no s’efectuarà fins el proper mes de gener. 

 

Us seguirem informant. 
 
 
 
Barcelona, 02 de desembre de 2008  
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


