
 

COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
14.07.09 

 
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; Jose L. V. Servei de Centres; Ferran C. Cap del 
Servei de Selecció i Recursos; Mª Jesús C.  de la DGFP. 
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT 
Ordre del dia: 
1. Informació Acord de Govern de 23 de juny de 2009, sobre optimització de 

plantilles a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
2. Borsa de treball. 
3. Previsió de les resolucions de concursos de comandaments.  
4. CP Puig de les Basses.  
5. Informació sobre la convocatòria de promoció interna dels educadors.  
6. Creació de grups de treball:  
     -  Selecció i provisió. 
     -  Gestió de la formació. 
     -  Criteris de la borsa de treball i de les comissions de servei. 
7.  Breus presentats per les organitzacions sindicals.  
8.  Torn obert de paraules.  
Desenvolupament reunió: 
Lamentem el retard de ½ hora sense  al�legar cap  excusa dels representants de 
l’Administració exceptuant Jose L. V Servei de Centres i Mª Jesús C.  de la DGFP 
que han estat puntuals. 
1. Informació Acord de Govern de 23 de juny de 2009, sobre optimització de 
plantilles a l’Administració de la Generalitat de Catalunya: Ferran D. Sotsdirector 
General de Relacions Laborals diu que és de tots conegut el contingut, aquest 
Acord exclou al personal de l’àmbit d’execució penal, però hi ha una reducció de 
40 places (vacants pressupostades i no ocupades, com poden ser auxiliars 
administratius, subalterns o personal de neteja) tot i que no afecta a cap persona 
perquè són places que no estan ocupades per ningú, segons Ferran D. lliguen a 
l’Administració reduint el marge de maniobra del què fins ara disposaven. Ens 
aclareixen que  la totalitat de places del D és reconvertiran al C, excepte les 
amortitzades. Els sindicats demanem que no hi hagi amortització. 
Els 6 GMO del CO Barcelona-2 estan demanats, CATAC reclama per seguretat i 
per gaudiment de vacances, la incorporació d’aquest personal juntament amb els 
2 CRIMO. Assumpta H. diu que referent a les 2 places de CRIMO aquestes no 
estan demanades ni es demanaran de moment, recordem a la Sotsdirectora 

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  

 



General de Recursos Humans les paraules de  la Directora General, la qual va dir 
estant ella present,  que  una dotació de 6 CRIMO era totalment insuficient 
pensant que 8 CRIMO seria òptim per el servei. En quant als   6 GMO la setmana 
vinent miraran de dir-nos alguna cosa.  Jose L. V. diu que referent als CRIMO del 
CO Barcelona-2 hi ha un horari d’hivern i d’estiu pactat per tant les vacances no 
es veuran afectades. 
2. Borsa de treball: s’està trucant a 100 persones de la JU023 perquè amb els 
reforços d’estiu la borsa s’ha quedat sense gent, aclareixen que quan acabin 
aquests 72 reforços d’estiu, 15 de setembre, les noves incorporacions aniran al 
carrer i estant essent informades d’això. La calendarització de l’activació de la 
borsa és la següent: 
-exàmens psicotècnic 20 de juliol NEXGRUP 
-proves mèdiques 25 de juliol a NEXGRUP 
-curs de formació 29 i 30 de juliol al CEJFE 
3. Previsió de les resolucions de concursos de comandaments: 
Concurs comandaments intermedis àmbit administració, JU/CP002/2008: 
proposta definitiva juny, ja publicat; publicació al DOG mes de d’octubre. 
Concurs comandaments intermedis d’interior, JU/CP003/2008: proposta 
definitiva segona quinzena juliol; publicació al DOG mes d’octubre. 
4. CP Puig de les Basses: faran una convocatòria de reunió a partir del 15 de 
setembre i es presentarà el dimensionament de Puig de les Basses, el qual 
preveuen que estarà en funcionament en el mes de desembre del 2010 o a 
principis del 2011 i el dimensionament del CO Girona. La idea que tenen  seria: 
primer, traslladar als interns del CP Figueres al CP Puig de les Basses, en uns 15 
dies; segon, traslladar als interns del CP Girona al CP Puig de les Basses; 
després, l’espai que actualment ocupa la secció oberta del CP Girona, s’haurà 
d’ampliar per acollir el Centre Obert Girona. 
5. Informació sobre la convocatòria de promoció interna dels educadors:davant 
la demanda dels  sindicats de, al no haver-hi temari específic, s’acoti amb un 
curs previ a l’examen per  aclarir la manca d’informació existent. Assumpta H. 
diu que publicaran quatre supòsits pràctics sobre els quatre blocs temàtics, a 
escollir-ne un per l’aspirant; hi hauran 2 hores per realitzar-lo; els dos exercicis 
sumaran per tal t’obtindré la puntuació mínima necessària. 
6.  Creació de grups de treball:  
Ferran D. diu que ells admeten la nostra participació en els processos però no cal 
el consens.  
 -  Selecció i provisió: els representants de l’Administració ens informen que en el 
mes d’octubre muntaran el grup de treball per tal de regular els criteris de la 
JU025 que es preveu convocar al mes de gener del 2010. 
 -  Gestió de la formació: referent als cursos de formació on line, al no estar 
regulats, la interpretació alhora de ser compensats provoca malentesos, CATAC 
reclama la compensació de les  40 hores  per  formació, sigui curs presencial o 
curs on line, i l’elaboració per part de l’Administració d’una instrucció clara per 
tots el centres referent formació perquè no s'aplica el mateix criteri alhora de 
descomptar/comptar les  hores de formació. Aquesta instrucció està pendent des 
de fa moltes reunions de la comissió de seguiment. Assumpta H. diu davant les 
nostres reiterades peticions  la setmana vinent miraran de tenir el document. 



 -  Criteris de la borsa de treball i de les comissions de servei: abans del mes 
d’agost es treballarà aquest tema, la Sotsdirectora General de Recursos Humans 
i Econòmics diu que la setmana vinent ens convocarà a reunió per desencallar 
aquest tema.  
CATAC diu que normalment la creació de grups de treball, com últimament es 
creen, fan  allargar els processos, deixem clar que volem participar en la creació 
d’aquests grups de treball però la dinàmica fins ara existent també s’ha de 
canviar. A CATAC reclamem la signatura dels de les actes que no estan al dia. 
7. Breus presentats per les organitzacions sindicals: 
Increment de reforços d' estiu als centres donat les greus agressions que es 
venen patint en centres penitenciaris, és una petició dels tres sindicats, Jose L. 
V. diu que no hi ha un clima ambiental greu per augmentar els reforços. Ferran 
D. diu que no hi ha recursos econòmics per cobrir les necessitats.  
La indemnització per el trasllats del CP Joves al CP Joves Quatre Camins ens 
informen que s’ingressa avui. 
-El tema de modificació d’horari del GAM al CP Quatre Camins, pel què fa a la 
rotació en la lliurança previ referèndum, Assumpta H. diu que un cop fet el 
complex estudi i revisió dels horaris (mitjançant informes dels equips directius i 
per el SIPC) de tots als centres penitenciaris, un cop fet (pendent des de fa 
temps, concretament 3 mesos, diuen que es presenta llarg) prendran la decisió 
per resoldre aquest tema reunint-se l’Administració amb els sindicats per regular 
el tema d’horaris. 
-Tancament perimetral pàrking del CP Quatre Camins on hi té accés tothom,  
Assumpta H. diu que s’està fent l’elaboració del projecte, el mateix que ens va 
dir en la última reunió. El problema és que els familiars creuen i envaeixen el 
pàrking dels treballadors del CP Quatre Camins, i últimament s’han produït 
desperfectes en els vehicles. 
-Informació sobre els tallers nocturns del CP Lledoners i tallers de cap de 
setmana, Assumpta H. diu que ens informaran quan sigui el moment. CATAC diu 
que el treball nocturn suposarà un greu problema i dificultats alhora de la 
logística per tal de garantir el descans diürn als treballadors dels tallers nocturns. 
Assumpta H. ha posat l’exemple del desti de cuina el qual els sindicats hem dit 
que no és comparable. 
-Creació d’un UTE, semblant al CP Villabona, al CP Lledoners, concretament al 
mòdul 6, Assumpta H. i Jose L. V. diuen que el projecte no està aprovat.  
-Referent al 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, Assumpta H. diu que faran una 
enquesta, possiblement del 15 del setembre al 15 d’octubre, als treballadors per 
tal de decidir on es farà la parada. 
-Transport al CP Lledoners, no hi ha pressupost, per tant no és viable aquest 
servei. 
-Jornada acumulada per el personal de rehabilitació, està pendent de fer  el 
complex estudi i revisió dels horaris i després prendran la decisió per resoldre 
aquest tema en la reunió d’horaris.. 
-Coordinador DAE CP Quatre Camins pendent de cobrir s’ha de contactar amb 
una persona de les travesses del 2007 per tal d’oferir-li la plaça. 



-Concurs de trasllats grup C, un cop resolt i publicats els concursos de 
comandaments, es preveu la seva publicació  per al mes de setembre, segona 
quinzena concretament. 
-Segona convocatòria promoció horitzontal, ens informen que la situació actual 
econòmica no permet poder resoldre en aquest exercici. 
-Concurs restringit D al C: s’han presentat 187 sol�licituds (recordem 181 
places); les llistes provisionals es publicaran al  mes de setembre; les llistes 
definitives es publicaran el 13 d’octubre; les proves és preveu que seran la 
primera de novembre. 
-Oposicions del B: Ferran D. diu  que la situació econòmica no pot permetre 
convocar-les. Els sindicats demanen que si més no hi hagi un concurs de trasllats 
del B, ens informem que al no estan tipificades les places del B no es pot 
convocar el concurs de trasllats. 
-Es demanen 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, el mateix que ens va contestar en la 
reunió anterior. Ferran D. diu que no sap si això té necessitat de prioritat, dubte 
del volum de feina en una centraleta dels centres penitenciaris...tornem a 
demanar, els sindicats, que les centraletes siguin automàtiques. 
-Es reclamen més mesures de seguretat en les obres del CO Barcelona-2. 
-Es demana un GO per el CP Girona, informem a la Cap del Servei de Personal 
que s’ha cessat una substitució per diferents reduccions de jornada existents i la 
situació no ha canviat, continua havent-hi aquesta necessitat, Rosa P. diu que ho 
mirarà i ens informarà però que en el CP Girona hi ha 10 incidències, 4 cobertes i 
4 reforços i el marge és el mateix que la resta dels centres penitenciaris de 
Catalunya. 
- CATAC demana l’informe d’avaluació sobre la gestió de les Mesures Penals 
Alternatives  a la demarcació de Barcelona. Recordem que fa temps ens van 
informar que,com a prova pilot, s’externalitzava la gestió d’aquest servei i volem 
informació sobre la gestió del mateix. 
- Formació pel personal de la nova oficina unificada del CP Homes, Jose L. V. diu 
que es compromet ha fer un curs amb col�laboració amb al CEJFE dirigit a aquest 
personal. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Barcelona, 14 de juliol de 2009 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 

 


