
 

COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
09.06.09 

 

Assistents Administració: Assumpta H. Sotsdirectora General de Recursos Humans i 
Econòmics; Ferran D. Sotsdirector General de Relacions Laborals; Rosa P. Cap del Servei 
de Personal; Carlos Gr. Servei de Centres, Ferran C. Cap del Servei de Selecció i 
Recursos; Mª Jesús C.  de la DGFP; Marina G. de la DGFP. 
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT 
Ordre del dia: 

1. Acord de Govern de 26 de maig, d’atribució de competències al departament de 
Justícia en matèria de Funció Pública. 

2. Promoció interna especial d’educadors del grup C. 
3. Reforços de personal per l’estiu de 2009. 
4. Breus presentats per les organitzacions sindicals. 
5. Torn obert de paraules. 

Desenvolupament reunió: 
Sobre l’ Acord de Govern de 26 de maig, d’atribució de competències al Departament de 
Justícia en matèria de Funció Pública, el qual ens han lliurat i aquest recull la 
convocatòria, el nomenament i l’execució en matèria de l’àmbit funcional d’execució 
penal. Ens informen que encara no està publicat al DOG. 
Promoció interna especial d’educadors del grup C amb el nou Acord de Govern de 26 de 
maig s’agilitzarà aquesta convocatòria, ens passen la proposta de resolució de 
convocatòria i la modificació bàsica introduïda és desenvolupar un  cas pràctic. El 
19.06.09 ens tornarem a reunir per manifestar esmenes.  
Reforços de personal per l’estiu de 2009 els representants de l’Administració ens 
manifesten que s’ha fet un estudi per saber les substitucions actuals cobertes, les 
incidències  ( baixes, alliberats sindicals, maternitat,...) aquestes sumen un total de 90 i 
la suma total ponderada i fent un esforç pressupostari important per garantir la 
seguretat i s’incrementarà en 72 reforços, als 90 ja existents, des de el 15.06.09 fins 
15.09.09. Aquests 72 reforços quedaran distribuïts de la següent manera: 
CP Lledoners: 4 GAMV 
CP Dones: 1 GSI 
CP Girona: 3 GAMV 
CP Figueres: 2 GAMV 
CP Ponent: 4 GSI; 2 GAMV 
CP Tarragona: 2 GAMV 
CP Homes: 12 GAMV 
CP Joves Quatre Camins: 2 GSI; 6 GAMV 
CP Quatre Camins: 2 GSI; 11 GAMV 
CP Brians-1: 13 GSI 
CP Brians-2: 8 GAMV 
CATAC considera que la xifra de 72 reforços és molt baixa donat la necessitat real que hi 
ha , fent un  càlcul la necessitat de cobertura per el estiu és de 110 reforços  per cobrir 
mínimament amb garanties. 
Ens informen que al CP Brians-1 s’han reconvertit tres places del D al C.  

Intersindical Alternativa de 
Catalunya 

Via Laietana, 57, 4t. 3a. 
08003 BARCELONA 

PRESONS 
Secció Sindical 

www.catac.cat 

 
Tel 93 3173151 
Fax 93 3173202 

 
e-mail 

penitenciari@catac.cat  
e-mail sindicat@catac.cat  

 



 
Breus presentats per les organitzacions sindicals: 
-Increment personal: Assumpta H. diu que han tingut reunions amb els directors del 
centres penitenciaris i per l’any 2010 podrà plantejar-se un augment de dotacions, 
abans és impossible donat la situació pressupostaria. 
-Solució regimental urgent intern DERT Assumpta H. agraeix la feina feta per els 
funcionaris del DERT donat la delicada tasca que desenvolupen. 
-El tema de modificació d’horari del GAM al CP Quatre Camins, pel què fa a la rotació en 
la lliurança, Assumpta H. diu que faran un estudi i revisió dels horaris (mitjançant 
informes dels equips directius i per el SIPC) de tots als centres penitenciaris, un cop fet, 
prendran la decisió per resoldre aquest tema. 
-Els sindicats reclamem més seguretat dels funcionaris, atorgar matricules reservades, 
prendre mesures perquè el vestuari de funcionaris sigui identificat per número i no per  
nom. 
-Tancament perimetral pàrking del CP Quatre Camins on hi té accés tothom,  Assumpta 
H. diu que s’està fent l’elaboració del projecte. 
-Sobre l’externalització del servei de Mesures Penals Alternatives els sindicats demanem 
novetats en el tema i solucions estudiades, Assumpta H. ens informa que l’acord de 
plurianualitat (capacitat de gestió econòmica) no està aprovat, no tenen cap dubte sobre 
la legalitat del tema el control i la supervisió la fera qui li correspon, diuen que no 
s’amortitzaran els llocs de treball que es garantitza l’estabilitat tant del personal de 
plantilla com l’interí, i que es mantindran les percepcions mentre es treballi en temes 
penitenciaris. Es denuncia la prescripció de MPA a Tarragona, Ferran D. diu que els casos 
prescrits no són per la gestió nostre, que estem al límit ho sap però que. 
-Tallers nocturns del CP Lledoners, ens informen des de l´Administració començarà a 
funcionar dintre de 5 o 6 mesos, els interns que hi treballarien serien 6 o 7 interns, per 
tant el número és reduït, ens manifesten que es fera una selecció acurada  dels 
mateixos per accedir a aquest treball . En el taller nocturn s’ha acordat que hi hagi un 
treballador de l’empresa i un treballador del CIRE. Els sindicats manifesten que això 
suposa una disminució de la seguretat i al no haver-hi increment del personal aquest 
projecte no és assumible, ni per logística ni per seguretat. 
-CATAC demana als representants de l’Administració una instrucció clara als centres 
penitenciaris sobre l’obertura dels tallers en  cap de setmana.  
-UGT denuncia la utilització per part de la direcció del CP  Lledoners de la videovigilancia 
del CCI per visionar a uns treballadors i no per la utilització que realment  té, visionar la 
seguretat del centre. Es demana que l’Administració prengui mesures al respecte, de la 
mateixa manera que es fa amb els  funcionaris quan no compleixen una ordre, instrucció 
o circular (s’instrueixen informacions reservades,...) els sindicats volen que 
l’administració depuri responsabilitats a la direcció del CP Lledoners. 
Línea d’autobusos per els familiars dels interns al CP Lledoners,  el diferencial del cost 
l’assumeix el Departament de Política Territorial i Obres Publiques, els sindicats 
demanen que l’Adminstració assumeixi el cost per els funcionaris i que el diferencial 
també l’assumeixi el PTOP, Ferran D. diu que tenim tota la raó però que no hi ha 
cèntims per assumir el transport. 
-Canvi parada transport funcionaris CP Joves Quatre Camins, suprimir la parada de 
Fabra i Puig i fer la parada a l’estació de Renfe del Clot, o bé a l’estació pl. Catalunya o 
bé a l’estació de Sants. 
-Creació d’un UTE, semblant al CP Villabona, al CP Lledoners, concretament al mòdul 6, i 
no informar al sindicats, es demana informació sobre aquest tema pel què fa referència 
a personal.  
-Circular del 25% l’Acord del grup de treball 2003-2005, Assumpta H. diu que s’ha 
enviat una circular d’aclariment als centres penitenciaris i que hores sindicals no entren 
en aquest còmput. 



-Reducció de jornada per atendre un  fill de forma compactada a partir de l’any de vida 
del nadó, Ferran D. diu que la llei no ho permet, hem argumentat que el quadrant  i  el 
servei quedaria cobert fent-ho d’aquesta forma distorsionant molt menys el servei amb 
el gaudiment de forma compactada que diàriament, però Ferran D. diu que això no pot 
fer-se i la llei es igual per tots. 
Segona convocatòria promoció horitzontal, ens informen que la situació actual 
econòmica no permet poder aplicar-ho. 
-Es demana informació sobre la borsa de treball, que se’ns passi informació actualitzada 
de la llista de la borsa. 
-Simulacres i recordatori d’actualització de protocols de seguretat de tots els centres 
penitenciaris, Carlos Gr. ens informa que s’estan fent a tots els centres, actualment 
s’estan fent a CP Brians-1, CP Figueres. Es demana que s’utilitzin els formadors per 
formar periòdicament sobre els protocols de seguretat i unificació de criteris i codis en 
tots els centres.  
-Centraletes telefòniques en tots el centres penitenciaris gestionada per personal 
laboral,  Assumpta H. ens informa que aquest tema es totalment inviable donat la greu 
situació econòmica. Els sindicats  fem  la proposta de que les centraletes siguin 
automàtiques. 
-Preus de la cafeteria del PHPT, Assumpta H.  diu que en aquest tema no poden 
intervindré. 
-Supressió coberts metàl�lics a tots els centres penitenciaris, Assumpta H.  diu que 
aquest tema s’ha contrastat i en principi no hi ha motius que ho justifiquin. Els sindicats 
informem que a cada comissió de seguiment ho demanarem. 
-Dimensionament del CP Puig de les basses, ens informaran en  la propera reunió de la 
comissió de seguiment. 
-Situació concursos: 
JU/CP001/2008: publicació en el DOG 15.06.09. 
JU/CP002/2008: proposta de la junta a finals de juny i publicació en el DOG mes de 
setembre. 
JU/CP003/2008: proposta junta principis de juliol i DOG finals del mes d’octubre. 
Promoció del D al C : publicació en el DOG 18.06.09. 
-CATAC reclama que tinguin prioritat els funcionaris amb dret de retorn al CO BCN-2, 
per exemple GMO.  
-CATAC denuncia la situació de treball dantesca, sense ensinistrament ni normativa 
clara, amb la que es troben els companys que estan treballant al CO BCN-2 i que abans 
d’obrir un centre s’han de tenir previstes. Carlos Gr. ens informa que ha estat recollint 
tota la normativa existent que n’hi ha, en quan a l’ensinistrament ens dona la raó. 
Incidents al CP Joves Quatre Camins si no es dota de personal 
-CP Lledoners: la previsió es que al mes de juliol hi hagin al CP Lledoners 500 interns. Es 
denuncia l’incident que va haver-hi amb un CS al no obeir un caporal dels Mossos 
d’Esquadra una ordre del CS,  Carlos Gr. diu que el control interior d’un centre és del CS 
però el perímetre correspon als Mossos, es matisa que hi ha zones comunes on el treball 
és de col�laboració. 
-Unificació oficina interior de tractament al CP Model: hem demanat informació clara 
sobre aquesta oficina. 
-Jubilació anticipada: hem demanat que aquesta mesa faci la proposta al Departament 
de la  Funció Publica sobre la jubilació anticipada recollida en l’Acord. Ferran D. diu que 
no és un tema d’aquesta taula de negociació.  
 
 
Barcelona, 09 de juny de 2009 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 

 


