
 

 
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 

03.11.2009 
 

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; Jose L. V. del Servei de Centres; Faustino A. 
i Lluís G. de l’àrea d’infraestructures i innovació. 
S’incorpora més tard a la reunió Juan Carlos Gr. del Servei de Centres. 
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT 
Ordre del dia: 
1. Presentació Infraestructures Centre Penitenciari Puig de les Basses. 
2. Protocol d’actuació davant infeccions per Grip A.  
3. Breus.  
4. Torn obert de paraules.  
 

 
Desenvolupament reunió: 
1. Presentació Infraestructures Centre Penitenciari Puig de les Basses: ens 
passen un vídeo de 4 minuts de duració. Ens informen que l’arquitectura del CP 
Puig de les Basses és la mateixa que la del CP Lledoners, tindrà 7 mòduls 
residencials, la diferencia que hi haurà és que tindrà planta i 2 pisos més i les 
comunicacions dels DERT estaran en el mateix DERT (tant les comunicacions 
especials com les ordinàries). L’aparcament no serà subterrani, estarà en 
superfície, qüestió que farà guanyar seguretat de cares a possibles atemptats, hi 
haurà dos aparcaments en la zona familiars i tres aparcaments en la zona 
treballadors i aquests estaran diferenciats per un desnivell. Hi haurà l’edifici de 
control accessos, zona oficines, zona mixta i comandaments, zona interior (joves, 
dones, DERT, poliesportiu cobert, bugaderia, tallers productius (aquests tindran  
un sol accés per tal de guanyar operativitat, a diferència que el CP Lledoners) 
magatzem, els mòduls residencials...Ens informen que  totes les cel�les, 
distribuïdes en dos plantes, dels mòduls residencials donaran als patis. Hi hauran 
24 cel�les d’ingressos. Els accessos al CP Puig de les Basses no estan clars, no 
poden dir-nos  si ni haurà només un o dos, és a dir una sortida al nord i  una 
sortida sud. Referent a la pregunta de CATAC d’aturada de les obres Assumpta 
H. ens informa que durant el mes de setembre i octubre estaven aturades i, 
segons la seva informació,  ahir  es reprenien les obres i l’empresa adjudicatària 
de les obres de construcció del CP Puig de les Basses, Ferrovial, ha assegurat 
que a finals de setembre del 2010 entregaran l’obra.  
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Referent a la proposta de dimensionament està feta però cal elevar-la a la 
Direcció general de  la   funció pública i al Departament d’ economia i finances, 
per això avui només fan la presentació de la infraestructura. 
Es demana una reunió monogràfica  per les seccions sindicals del CP Girona i CP 
Figueres així com una visita a les obres, Assumpta H. ens confirma que  per el 
primer trimestre de l’any 2010 és farà una reunió monogràfica. 
 
Referent a CP Brians 2 i a les diferents fruites d’aigua, goteres, Faustino A. ens 
informa que s’està arreglant perquè consideren que és un mal acabament de 
l’execució de l’obra en tot el que fa referència a canalitzacions, GISA ha fet una 
auditoria per esbrinar qui ha de fer-se càrrec del pagament de les obres. 
 
En quant al tema pàrking del Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa es fan 
propostes per tal de protegir la seguretat dels treballadors, els vehicles dels 
mateixos estan a la vista dels interns. Assumpta H. ens informa que prenen nota 
per tal de solucionar aquest problema de seguretat. 
 
2. Protocol d’actuació davant infeccions per Grip A: l’òrgan competent per 
aprovar aquest protocol és la Comissió de serveis creada per tal efecte i 
l’aprovació final és del Secretari General. Els companys de CCOO demanen que 
les seccions sindicals han de quedar representades no tan sols a nivell 
d’informació alhora d’activar el protocol de grip A, si no de participació. Ferran D.  
informa que en les actuacions d’emergència s’ha d’actuar ràpidament i no és 
viable. Per part de tots els sindicats no hi ha cap inconvenient per passar la 
proposta d’aquest protocol al Comitè de Salut Laboral. 
 
 
3. Breus: 
-La publicació en el DOGC de  la resolució del concurs de comandaments àmbit 
administratiu JU/CP002/2008 i del concurs de comandaments àmbit interior 
JU/CP003/2008 serà el 17.11.2009, per tant  la presa de possessió el 
19.11.2009. 
-S’ha presentat una proposta d’horari de GMO per el CO Barcelona-2: l’actual 
horari és de M, M/T, T/N i  la proposta  és de M/T, N, N. Ens informen que no 
poden acceptar-ho perquè amb aquesta proposta d’horari  és fa un servei menys 
i, malgrat és faci una nit més, la diferència  entre l’horari establert és de 200 
hores de treball menys. CATAC demana adequar els horaris a les dotacions i 
adequar a les ràtios en els horaris, és a dir caps de setmana i festius hi ha 
menys interns per tant calen menys funcionaris i un horari marc no ho 
contempla.  
-Informació sobre processos selectius de tractament: en quant a l’àmbit 
execució penal psicòlegs tenen previst fer l’oferta pública per el primer semestre 
2010.   
-Es demana la regulació de criteris sobre assignació i cessament provisions 
provisionals i comissió de servei: els representants de l’Administració prenen 
nota de que encara està pendent de regulació. 
-Horari d’oficines i tractament dels dies 24 i 31 de desembre: ens informen que 
s’aplicarà la nota de data 05.04.06 que estableix la permanència del 50% dels 



treballadors, els sindicats demanem que els funcionaris puguin demanar-s’ho 
d’assumptes propis sense necessitat d’establir uns mínims de presència efectiva.  
-Es denuncia els regulars incompliments en les assignacions dels serveis GAMP: 
alguns directors incompleixen l’assignació dels serveis GAMP, els quals segons 
l’Acord no ocuparan unitats de vida i se’ls esta assignant de forma habitual  a 
cabines. 
-Es denuncia un CUSI del CP Brians-2 que no fa les tasques de CUSI amb el 
vistiplau del director del centre. 
-Es denuncia la publicació en el DOGC d’ahir, concretament, de la licitació de les 
MPA, Assumpta H. diu que aquest tema no es motiu d’aquesta taula de 
negociació.  Els sindicats hem informat als representants de l’Administració del 
número de treballadors socials i educadors que amb el pressupost d’aquest 
anunci de licitació de contracte de gestió podria contractar... 
-A CATAC hem manifestat el nostre malestar per la gestió, nul�la del tot, que 
estan portant els representants de l’Administració, la poca serietat alhora de 
voler solucionar els temes, així com el poc interès, per part dels comandaments 
d’aquesta Secretaria general, alhora d’estar en aquestes reunions. S’ha  recordat 
que fa temps venia a negociar i a treballar per a resoldre els temes el Secretari 
general i el Director general, cosa que actualment no passa i a mesura que 
passa el temps la representació per part de l’Administració va baixant de 
categoria, amb tots els respectes esperem no reunir-nos amb el subaltern/a 
perquè no és a ell qui pertoca resoldre els nombrosos conflictes i temes 
pendents. 
 
La setmana vinent es convocarà una reunió per tractar els nombrosos temes que 
han quedat pendents. 
 
Us seguirem informant. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Barcelona, 03 de novembre de 2009 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 

 


