
 

COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
28.06.2011 

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; Jose L V. Sots director general de Centres i 
Gestió Penitenciària; Jesús P. Cap de serveis de Recursos Humans i Ferran C. 
cap de secció de Selecció i Provisió. 
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT. 
 

Desenvolupament de la reunió: 
1. Informació respecte als  pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2011: 
Ens exposen mitjançant un power-point, els principals aspectes que afecten al 
capítol 1, i Rosa P. fa referència a  la incidència que pot tenir en l’àmbit dels  
RRHH a serveis penitenciaris. 
En general, imposa una reducció de la despesa del 10% respecte a la del 2010: 
Art. 17. S’indicà que no pot haver cap creixement de la despesa pressupostada 
si no es proposen els corresponents recursos addicionals. 
Art.21. Tots els compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos futurs 
resten condicionats a la disponibilitat de fons en aquests. 
Art. 25 i 28. Les despeses retributives del personal funcionari i laboral no 
experimenten cap increment respecte a les fixades el 31.12.10. Són nuls de ple 
dret els Acords adoptats en matèria de retribucions que impliquin creixement de 
la despesa. 
Art.34.1. El 2011 no es poden tramitar expedients d’ampliació de plantilla. 
Art.34.2. No es pot nomenar personal interí ni laboral per vacant que superi la 
limitació establerta per l'Estat (10%). 
Art. 36. No s' aprovaran noves ofertes públiques. 
Art.39. Se suspenen parcialment tots els Acords i pactes sindicals signats en 
l’àmbit del personal funcionari, en els termes d’aplicació de la Llei de 
pressupostos.   
Bàsicament la  situació pel 2011 és  d’una reducció dràstica de la despesa en 
tots els àmbits (personal, material, inversió,  programes externs, etc...). 
Els sindicats hem demanat com afectarà tot això, als temes establerts en l'Acord 
de prorroga. 
Ferran D. ens indicà que només en dos punts, la no convocatòria de processos 
selectius  del grup B i en l’àmbit de rehabilitació, el d’educadors i treballadors 
socials. En canvi, amb l’aprovació  del pressupost 2011 es continuarà amb la 
tramitació dels processos selectius per psicòlegs i juristes (el proper mes de 
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setembre). En canvi, el PINHO s’incorporarà al complement específic i es 
mantindrà el PIPE, tal com estava fixat. 
Des de CATAC hem manifestat  que tot i que  el panorama econòmic actual ens 
fa miques, la seguretat és un tema cabdal en el nostre àmbit i cal fer un esforç, 
també en el tema econòmic.  
2.Informació sobre el moviment d’interins previst com a conseqüència 
de la resolució parcial del concurs de trasllats i l’oposició JU026: 
CATAC ha reclamat conèixer de forma detallada el moviment previst, tant a 
nivell general, com per centres. Ferran C. ens indicà que hi estan treballant  i 
que esperà tenir-ho enllestit aquest proper 30 de juny  i que quan ho tinguin 
ens ho faran arribar. 
També s’ha demanat un aclariment sobre la situació de les 54 substitucions  que 
teòricament finalitzaven el 30 de juny. Aquestes substitucions amb un límit de 
2.440.000 euros, eren una exempció que s’havia aconseguit sobre la prorroga 
del 2010 i es va fixar la data del 30 de juny, perquè es pensava que en aquesta 
data ja estaria aprovat el pressupost 2011. Ferran D. comentà que s’ha 
demanat una prorroga fins que siguin aprovats  els nous pressupostos i que esta 
previst que la mateixa sigui aprovada pel Consell Executiu el dia 5 de juliol amb 
efectes del dia 1.7.11. 
Totes les forces sindicals hem valorat positivament aquesta ampliació. 
Per últim, Ferran D ens confirma que els encàrrecs en funcions no estan afectats  
per aquests processos , i per tant, es mantindran totes les reserves de places en 
els diferents centres. 
3. Calendari de publicació en el DOGC d’aquests processos: 
Concurs general de trasllats de tècnics especialistes: 18.07.11. 
Procés selectiu JU026:  19.07.11 
Ferran C. també ens comenta que el proper mes de juliol sortirà la convocatòria 
per cobrir 8 places de CRIMO i 1 cap d’unitat de suport a l' equip directiu pel 
futur Centre Penitenciari Obert Girona i per últim, al mes de setembre, les 
últimes convocatòries de comandaments intermedis pendents per al CP Puig de 
les Basses (4 encarregats d’àrea administrativa i 1 cap de programes de treball 
social). 
També, esta previst continuar el mes de setembre amb la tramitació dels 
processos ja publicats i que s’havien paralitzat (concurs restringit per GMO i GO 
al Centre Penitenciari Obert Girona, concursos de comandament del CP Puig de 
les Basses,....). 
A requeriment de CATAC, ens han informat que les 8 places de GSI  que s’han 
ofert finalment en la JU026, són places a extingir i que les persones que les 
ocupin s' incorporaran al CP Puig de les Basses quan aquest entri en 
funcionament. 
4. Calendari real d’obertura  del CP Puig de les Basses: 
CATAC ha tornat a insistir en la necessitat  imperiosa que s’obri el CP Puig de les 
Basses en el termini més breu possible i que es defineixi d’una forma mes clara 
la data, ja que el primer semestre del 2012 es massa indefinit. Finalment, 
desprès d’un llarg estira i arronsa, els representants de l'Administració ens han 
informat que ells estan treballant amb la previsió de finals del mes d’abril o 
principis del mes de  maig com data de la seva posada en marxa. 



CATAC i UGT, hem reclamat, que la data s’escurci i que com a molt tard, Puig de 
les Basses estigui funcionant  l '1 d’abril. 
Al nostre entendre, el  CP Puig de les Basses, es bàsic per combatre la 
massificació existent en els nostres centres penitenciaris, tot alleujant  la 
càrrega de treball que es pateix en ells i  millorant  les condicions de vida dels 
interns. Així mateix, és indispensable per permetre que tornin a treballar, en un 
termini raonable, les persones cessades aquest mes de juliol. 
De fet, des de CATAC, hem recordat que el  CP Puig de les Basses podria estar 
perfectament  funcionant de forma parcial el dia 1 de gener del  2012 (no és 
necessari recordar com s’han posat en funcionament centres com CP Brians-2 
CP Lledoners), ja que amb el tancament del CP Figueres, i la re-ubicació del seu 
personal, es podria perfectament treballar en una part de la nova 
infraestructura. No cal dir, que d’aquesta forma  l'Administració s’estalviaria el 
pagament de dos centres alhora, ja que els recursos pressupostaris destinats al 
CP Figueres servirien per aquesta obertura parcial. 
Els representants de l' Administració ens han manifestat que l’esforç per obrir el  
CP Puig de les Basses s’haurà de fer amb el pressupost del 2012. Ferran D. 
indicà que això és així, ja que serà imprescindible nomenar interins, 
especialment en l’àrea de Rehabilitació i segons les directrius rebudes del 
departament d' Economia pel 2012, creu que es podrà fer, ja que les línies 
generals d’aquest , tot i continuar amb l’esforç de reducció de la despesa, ja no 
seran de la mateixa magnitud que en el 2011. 
5. Denuncia sobre la vulneració de drets a treballadors del CP 
Lledoners:  
CATAC ha presentat una queixa formal pel tracte vexatori permès pel Director 
del CP Lledoners   contra diferents treballadors que estaven de servei a càrrec 
dels Mossos d’esquadra, com a conseqüència d’una denúncia de maltractaments 
presentada per un intern. Els delegats de CATAC al CP Lledoners han explicat  el 
desenvolupament dels fets i la falta total de garanties jurídiques patida, així com 
el comportament absolutament intolerable dels Mossos d’esquadra. 
En Jose L. V. reconeix que s’ha produït un excés de rigor i zel per part dels 
Mossos d’esquadra, que actuaven com a policia judicial per encàrrec del Jutjat 
d'Instrucció núm. 1 de Manresa, i que ja han parlat del tema amb l' inspecció 
del cos de Mossos d'Esquadra. Així mateix, ens informà, que el Director també  
ha presentat les seves excuses als funcionaris afectats.  
6. Reforços d'estiu, hores extraordinàries als centres penitenciaris:  
CATAC ha demanat a l'Administració el nomenament de 115 reforços d’estiu, 
durant el període del 15 de juliol a l'1 d’octubre.  Davant la negativa de 
l'Administració, hem recordat que no donarem suport a la realització d’hores 
extraordinàries en els centres penitenciaris aquest estiu (UGT i CCOO també ho 
han recolzat), i que exigirem l' incorporació de personal  de la Borsa de treball.  
Per CATAC seria absolutament immoral, que en un moment en que es cessarà  a 
un elevat número d’interins, l'Administració pugui autoritzar la realització 
d’hores extraordinàries. 
7. FAS 2010:  
Esta prevista la publicació de la convocatòria el proper mes de setembre.  
Recordeu que  la seva dotació es reduirà un 50%, cosa que suposarà la reducció 
considerable de les quanties individuals dels ajuts. No cal dir, que tots els 



sindicats presents a la Mesa Sectorial ens varem oposar a aquesta nova  
iniciativa de l'Administració “MAS TISSORES”. 
8. Compactació de reducció de jornada per cicles: 
UGT, amb el suport de CATAC i CCOO, torna a reclamar-ho. L' Administració 
indicà que encara s’està estudiant el impacte per centres. En Jose L. V. es 
compromet a donar una resposta el proper mes de setembre sobre si és viable o 
no fer-ho. 
9. Formació: 
El proper mes de setembre s’efectuarà una nova reunió de la subcomissió per 
aprovar el catàleg de formació per als àmbits de règim interior, administració i 
rehabilitació, un cop els tres sindicats hem consensuat una proposta unitària 
sobre la seva articulació. Recordeu que l’objectiu és  establir les habilitats a 
valorar en els processos de provisió (concursos generals, específics i provisions 
provisionals), garantint la transparència i la continuïtat dels criteris. 
10. Uniforme: 
Ens informen que ja esta adjudicat  el contracte per la reposició de l'uniforme 
d’estiu. Recordeu que aquest any no es lliurarà de forma general i que només es 
reposarà l'uniforme a aquells que se’ls trenqui “involuntàriament” per actes de 
servei i als que hagin canviat de talla, així com al personal de nou ingrés. 
 

Valoració de CATAC: 
En definitiva, ens esperà un estiu calent, marcat per un fet sense precedents per  
al nostre sector com es el cessament  d’interins, que per primer cop no podran 
ser recol�locats de forma immediata com es feia fins ara.  
No cal dir, que el nostre sindicat intentarà que es respectin de forma 
escrupolosa  els criteris de cessament que tenim acordats (per antiguitat a 
l’àrea). 
 

Us seguirem informant.  
 

Barcelona, 28  de juny  de 2011 
 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


