
REUNIÓ GRUP DE TREBALL DE LA  
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 

18.02.2015 
Assistents Administració:  Alfons R. sots director general de recursos humans i econòmics; 
Carlos S. sots director general de programes de rehabilitació i sanitat;  Jose L. V. sots 
director general de centres i gestió penitenciari; Jesús Pl. cap de servei de gestió de 
recursos humans; Carlos Gr. cap de l’àrea de seguretat penitenciaria; Patrícia S. tècnica del 
servei  de recursos humans i econòmics. 
Assistents sindicats:  CATAC-IAC, CCOO i UGT.  
Ordre del dia: 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Concurs limitat CPO Tarragona. 
3. Altres qüestions: 
-Informació CPO Barcelona 2. 
-Incidents CP Puig de les Basses. 
Desenvolupament de la sessió: 
Alfons R. inicia la sessió presentant formalment al nou sots director general de programes de 
rehabilitació i sanitat qui va estar nomenat dilluns, abans havia estat responsable de l’àrea 
de planificació . 
2. Concurs limitat CPO Tarragona: ens lliuren l’esborrany de concurs restringit de 6 
CRIMOS. El cap de servei de gestió de recursos humans diu que falta l’esborrany de 
concurs de trasllats dels GMO i que  el text lliurat no és definitiu, per tant s’admeten 
suggeriments, no esmenes. Diu que el text és similar al que és va publicar per al CP Obert 
Girona , que avui ens faran arribar la resta d’esborranys de concursos restringits i que  com 
a molt tard dilluns fem arribar a la secretaria del grup de treball els suggeriments de les 
OOSS. 
Des de CATAC-IAC hem indicat que falta la convocatòria de GO i de caps d’unitat de l’àmbit 
administratiu,  demanem que consti en acta que totes les places del CP Obert Tarragona 
haurien de sortir a concurs restringit, incloses les de l’àmbit de rehabilitació. Hem manifestat 
que  vistos els antecedents en el CP Obert Girona  on  es van suprimir places a última hora,  
cal que surtin totes les places  a optar per concurs restringit i no estem d’acord en les 
assignacions directes malgrat hi hagi tantes places com personal a optar-hi, quedant clar 
que cal que sigui una  opció del personal afectat i no una obligació. 
CATAC-IAC hem preguntat on s’ubicaran les 2 places de segona activitat, el cap de servei 
de gestió de recursos humans diu que al CP Mas Enric i que ell en aquest moments només 
té constància d’un GSI hagi sol·licitat la segona activitat a GAMP, CATAC-IAC informa que hi 
ha 2 GSI que han sol·licitat segona activitat. 
3.1 Informació CP Obert Barcelona 2: des de CATAC-IAC demanem aclariment pel que fa a 
la informació de que la totalitat dels interns del CP Obert Barcelona 1 seran ubicats al CP 
Obert Barcelona 2 en despatxos que s’habilitaran com a habitacions,  que la intenció inicial 
d’ubicar una part d’ells a un mòdul habilitat al CE de Til·lers ja no és viable, que l’equip 
directiu del CP Obert Barcelona 2 serà doblat perquè l’equip directiu del CP Obert Barcelona 
1 passarà al CP Obert Barcelona 2,…El sots director general de recursos humans i 
econòmics diu que no fem cas dels rumors perquè  hi ha una decisió presa i ja ens 
informaran , no poden comentar res més,  hi ha prevista una reunió la primera setmana del 
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mes de  març per parlar específicament d’aquest tema en una reunió monogràfica, que estan 
coordinant agendes amb el secretari general i que ja ens convocaran. 
3.2 Incidents CP Puig de les Basses: des de CATAC-IAC diem que aquest punt és un tema 
pendent de les anteriors reunions del 17.12.14 i del 21.1.15 que malgrat nosaltres havíem 
detallat la informació que disposàvem, no havíem tingut resposta, que el sots director 
general de centres i gestió penitenciari va  indicar-nos que ja esbrinarien què passava, però 
malauradament seguim igual, hem de tornar a explicar que segons la nostra informació  no 
queda garantida la seguretat de tothom perquè sembla ser que amb les mesures adoptades 
pel que fa a la cobertura de servei metge les 24 hores no queda garantit el servei (7 metges 
dels quals 1 esta de ILT i un altre té més de 60 anys, i ha demanat quedar dispensat de 
guàrdies, total 5 metges, a banda de la problemàtica referida a la negativa dels facultatius a 
realitzar analítiques a interns ubicats al mòdul de toxicomanies.  El sots director general de 
centres i gestió penitenciari torna a dir-nos  que farà les indagacions oportunes per tal 
d’informar-nos.  El sots director general de programes de rehabilitació i sanitat pren nota i diu 
que també ens donarà resposta. El sots director general de recursos humans i econòmics 
afegeix que serà un punt de l’administració per la propera reunió degut a que ha estat 
plantejat en dos ocasions per CATAC-IAC i no hem rebut resposta. 
Les OOSS demanem  que no es faci recuperar ni un minut al personal que no va poder 
accedir de forma justificada al centre de treball el dia de la nevada, aplicant-se  el mateix 
criteri que la directora general de RRHH va aplicar a l’any 2010. El cap de servei de gestió 
de recursos humans diu que aquest criteri el va determinar el Departament de Funció 
Pública i que quan tinguin tota la informació sobre retards o no presentació prendran una 
decisió. 
Les OOSS demanem que no s’apliqui el què determina  el director del CP Puig de les 
Basses en quan a  que en el torn nocturn és facin uns relleus periòdics de servei. El cap de 
l’àrea de seguretat penitenciaria ens comenta   que li van demanar informació i que encara 
no estar tancat el model de servei nocturn. Les OOSS diem que la signatura del llibre de 
serveis fa que et facis responsable d’un servei i el canvi d’unitat cada 2 hores pot comportar 
un problema.  
 
 
Us seguirem informant. 
 
Barcelona, 18 de febrer de 2015 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 

 

 


