
 

COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
25.01.2011 

 
Assistents Administració: Albert B. secretari general Serveis Penitenciaris i 
Justícia Juvenil; Mª Jesús M. directora general de Recursos Humans i Règim; 
Assumpta H. sotsdirectora general de Recursos Humans i Econòmics; Ferran D. 
sotsdirector general de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament 
Justícia; Rosa P. responsable de Planificació i Promoció de Recursos Humans; 
Ferran C, cap de secció de Selecció i Provisió;   Jose L. cap del servei de Gestió 
Penitenciària V., i Carlos Gr. cap de l’àrea de Seguretat Penitenciaria. 
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT 
Ordre del dia: 
1. Informació respecte al Decret 109/2011, d’11 de gener, pel qual s’estableixen 
els criteris d’aplicació de la prorroga dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2011 mentre no siguin vigents els del 2011. Provisions 
provisionals. 
2. Criteris configuració catàleg de formació. 
 
Desenvolupament de la reunió 
1. Valoració de la Sentència sobre el recurs contenciós administratiu contra la 
convocatòria de concurs de comandaments de l’any 2008. 
2. Constitució de la subcomissió de Provisions Provisionals i Comissions de 
Servei. 
3.  Breus presentats per les organitzacions sindicals. 
Desenvolupament de la reunió: 
Albert B. ha fet un repàs del seu pas per la Secretaria  de Serveis Penitenciaris i 
Justícia Juvenil,  conscient del proper canvi, derivat de les darreres  eleccions 
autonòmiques amb el conseqüent possible  relleu en les cúpules directives del 
departament de Justícia. En la seva exposició ha destacat aspectes positius com 
l’augment d’infraestructures i de recursos humans i aspectes negatius com el fet 
de que l’actual crisi està minvant el desenvolupament dels projectes engegats. 
Ha agraït  el treball realitzat per el personal de la Secretaria i de forma general 
als sindicats, malgrat  ha reconegut que les negociacions,  en ocasions,  no han 
estat fàcils. Seguidament M. Jesús J. seguint,  la línea del secretari general, ha 
destacat el fet d’haver aconseguit  acabar la legislatura amb els deures fets, és 
a dir, amb d’oferta d’ocupació pública de psicòlegs i juristes de l’àmbit 
d’execució penal l’oferta pública presentada i amb  l’Acord de govern ratificant  
l’Acord de pròrroga 2010 i 2011. 

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  

 



Finalment, UGT i CCOO han agraït públicament la gestió que han dut a terme els 
responsables del la Secretaria de Serveis Penitenciaris, a excepció de nosaltres, 
que seguint la línea de coherència que ens ha caracteritzat hem fet saber també 
públicament el nostre sentiment  agredolç, donat que malgrat s‘ha avançat amb 
l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis penitenciaris, s’han quedat moltes 
coses per el camí. 
1.Valoració de la Sentència sobre el recurs contenciós administratiu contra la 
convocatòria de concurs de comandaments de l’any 2008: 
Assumpta H. ens ha aclarit  que aquesta sentència estima parcialment el recurs 
que  declara la il�legalitat del punt 6.1.2 de la convocatòria  del concurs de 
comandaments de l’any 2008, declarant el dret de valoració d’un curs. 
Assumpta H. aclareix que aquest curs ja estava valorat i que la sentència està 
apel�lada però ara cal valorar els cursos impartits per els sindicats.  Ferran D. 
diu que volen respectar els acords sindicals però la sentència diu que cal valorar 
els cursos dels sindicats representatius i d’altres estructures sindicals hagin o no 
signat l’Acord. Ens informen que modificaran les bases dels propers concursos i 
valoraran els cursos de les organitzacions sindicals representatives, no només 
dels sindicats que signin l’Acord. CATAC ja va advertir i així ho ha recordat de 
que tot això passaria i benvinguda sigui la sentència que aclareix la postura que 
sempre ha  mantingut CATAC. 
Ferran D. ha expressat  la necessitat d’elaborar un catàleg previ de cursos per 
tal de regular els cursos que imparteixen  els sindicats i  clarificar els cursos a 
valorar. El catàleg servirà per verificar la qualitat dels cursos i també hi 
participarà el CEJFE. El dia 13.01.11 es reunirà la  subcomissió de formació. 
2. Constitució de la subcomissió de Provisions Provisionals i Comissions de 
Servei: s’efectuaran una reunions especifiques per abordar  qüestions com  la 
regulació de l’accés i cessament a les comissions de servei i les   provisions 
provisionals el dia 20.01.11. 
3.1 Informació dels processos de selecció: 
a) Concurs general trasllat C, convocatòria de provisió núm. JU/CP002/2010 
28.01.2011 publicació llista provisional de mèrits 
25.03.2011 publicació llista definitiva de mèrits i assignació de places 
b) Concurs restringit funcionaris CP Joves a llocs de Barcelona, convocatòria de 
provisió núm. JU/CP001/2010  
Pendent publicació resolució concurs en el DOG. 
c) Comandaments Puig de les Basses  
JU/P003/2010 (CUSI),  JU/P004/2010 (CAF) i JU/P005/2010 (CUE), : avui s’ha 
publicat la llista provisional admesos i exclosos. 
La resta de convocatòries de comandaments del CP Puig de les Basses 
(administració i rehabilitació) es publicaran juntament amb el concurs restringit 
CP Obert Girona. 
e) Concurs restringit CP Obert Girona CRIMO pendent publicació DOG (llista 
d’espera). 
f) Concurs restringit CP Obert Girona CUASED pendent publicació DOG (llista 
d’espera). 
g) Concurs restringit CP Obert Girona  GMO - GO pendent publicació DOG (llista 
d’espera). 
h) Convocatòria d’accés  al cos de tècnic especialistes, JU026 



14.10.2010 a 21.12.2010 primer torn ISP 
13.01.2010 a 16.03.2011 pràctiques en centres primer torn i segon torn ISP 
17.03.2011 a 19.05.2011 pràctiques en centres segon torn  
1ª quinzena juny 2011 acte públic de tria de places i nomenament al DOG 
i) Convocatòria d’accés al cos de titulació superior psicologia àmbit execució 
penal: la base convocatòria de psicòlegs es té previst que passi per la propera 
reunió de la mesa sectorial i l’esborrany de les bases de  convocatòria de 
juristes en la propera convocatòria. No hi ha data de convocatòria a reunió de la 
mesa sectorial, el Departament de Funció Pública és qui convoca.  
Ens han informat que el temari específic de juristes s’està elaborant i creuen 
que al mes de gener es podrà publicar,  l’ esquema del temari serà el mateix, 
més o menys, que el temari de psicòlegs, 35 temes en base al temari de 50 
temes que hi havia en l’anterior convocatòria. Les forces sindicals hem  demanat 
que entre publicació del temari i la data del primer examen oposició transcorrin 
sis mesos.   
j) Promoció professional en el mateix lloc de treball dels/de les funcionaris/àries 
amb destinació als centres penitenciaris de la Generalitat de Catalunya: s’han 
presentat  1100 candidats. La llista admesos exclosos sortirà el 9.2.11. Us 
recordem que  aquesta convocatòria ha unit  la tercera i quarta convocatòria 
respectivament, un total de 1650 treballadors es podien promocionar, és per 
això que els sindicats hem demanat que és faci una nova convocatòria perquè 
no es cobreixen totes les places pressupostades. Els representats de 
l’Administració han dit que això no era viable. 
3.2 Assumpta H. ens ha comunicat que han demanat autorització per fer hores 
extraordinàries en el període de Nadal, des del dia 20.12.10 fins el dia 16.01.11, 
28 dies.  El numero d’hores extraordinàries màximes és de 420 hores en els 
centres de primera i especial; 220 hores en els centres   de segona, i 100 hores 
en els centres penitenciaris oberts i pavelló hospitalari . 
3.3 Pel que fa als dies 24 i 31.12.01 en l’ area d’administració no serà  
necessària el 50% de presencia efectiva, és a dir la instrucció serà la mateixa 
que l’any passat. 
3.4 Transport CP Lledoners:  al mes de novembre es va canviar l’horari del 
transport al CP Lledoners, hores d’ara continua sense ser utilitzat aquest servei i  
per manca pressupostaria es deixarà de prestar aquest servei.  
Ens aclareixen que en cas que hi hagi interès i quedin identificats el nombre de 
persones que desitgin utilitzar-lo tornaran a posar el servei de transport. 
Es demana un estudi de mobilitat per tal que no hi hagi aquests tipus de  
problemes d’horaris, sobretot per el CP Puig Basses, on seria necessària una 
parada al la ciutat de Figueres per tal d’utilitzar el servei de transport no només 
el personal afectat per el trasllat de dependència del CP Girona al CP Puig de les 
Basses. Assumpta H.   diu que la  previsió de parada és a l’ hotel Ronda 
Figueres.  
3.5 Informació concurs comandaments àmbit administratiu CP Puig de les 
Basses, assignació de forma digital: CATAC ha tornat a fer saber la nostra 
disconformitat al respecte, no admetem que els titulars de les places del CP 
Figueres tinguin cap privilegi sobre els titulars de les places del CP Girona alhora 
d’accedir a places de les mateixes condicions en el CP Puig de les Basses, centre 
penitenciari nou que unifica al personal dels dos centres que es tanquen , cal a 



dir que CCOO s’hi ha afegit. Tanmateix també hem manifestat la nostra 
disconformitat amb les designacions de forma digital de les places de l’àmbit de 
rehabilitació així com la plaça d’ auxiliar administratiu.     
3.6 Informació sobre l’obertura del Centre Penitenciari de Puig de les Basses i 
del Centre Obert de Girona: pel que fa al trasllat de interns al CP Puig de les 
Basses ens informen que per retard de l’obra no està previst fins al mes de 
juny. 
3.7  CATAC ha tornat a demanar la necessitat d’elaborar una instrucció a tots 
els centres penitenciaris referent a la formació: no s’aplica el mateix criteri 
alhora de descomptar/comptar les hores de formació. En determinats centres 
alhora d’assistir a un curs de formació no es comptabilitza el desplaçament al 
mateix de la borsa d’hores per formació i en determinats centres si, demanem 
un criteri comú per tal d’evitar aquest greuge comparatiu. 
Assumpta H., a qui li recordem que aquest tema cueja des de fa molt de temps, 
ens informa que demanarà informació als centres penitenciaris sobre les hores 
de formació efectuades   i les descomptades. 
3.8 CATAC ha fet constar en acta la queixa per l’actuació del director del CP 
Lledoners  quan  va intentar vetar l’entrada en el període de campanya electoral 
dels nostres representants al centre que dirigeix.   
3.9 CATAC ha demanat la inclusió del PINHO als CUE, l’Administració ens 
informa de que això no és viable. 
3.10 ACTIC: demanem inclusió en els propers concursos (és fera en les 
subcomissió de formació el dia 13.01.10). 
3.11 Les forces sindicals expressen el seu desacord en descomptar doblement el 
dia de vaga, no entenem el motiu perquè s’ha descomptat dos vegades del sou 
el dia de vaga.  
3.12 Horaris: s’ha  convocat una reunió per el dia 9.03.11  per estudiar les 
propostes presentades.  
 
 
 
 
 
Us seguirem informant.  
 
Barcelona, 25 de gener de 2011 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 

 


