
 

 
“VENDETTA”  

 

Reunió Comissió Seguiment 
16/06/2008 

 

Assistents Administració: Ferran C. Cap de Selecció i Recursos, Alicia C.  Cap del 
Servei de Personal, Joan Pere Q. Cap Servei Medi Obert, Ferran D. Sotsdirector de 
RRHH de la Funció Pública i Miquel T. Director General de Recursos i  Règim 
Penitenciari  
Assistents Sindicats: CATAC,CCOO i UGT. 
Ordre del dia: 

1. Contingut del pacte del grup de treball relatiu a les condicions a aplicar en els 
trasllats de dependències. 

2. Mesura de racionalització. 
3. Diversos. 
 

Desenvolupament de  la reunió: 
Resumint  es confirma “VENDETTA”,  el “PACTE DEL GRUP DE TREBALL DEL 
PERSONAL PENITENCIARI DEPENENT DE LA MESA SECTORIAL DEL 
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I TÈCNIC RELATIU A LES CONDICIONS A 
APLICAR EN ELS TRASLLATS DE DEPENDÈNCIES DE L’ÀMBIT 
PENITENCIARI” ha estat signat per UGT i CCOO.  En qualsevol cas  us adjuntem el 
document i l’acte parcial  perquè ho pugeu valorar.  
CATAC s’ha negat a signar aquest pacte en quan  l’Administració tingués un model de 
dimensionament diferent (de menor dimensionament de personal)  per el Centre Obert 
de  Barcelona 2 (Trinitat) que el Model 150. Es inacceptable per nosaltres signar un 
pacte si  es contempla una dotació de personal diferent al model de Centre Obert Model 
150 interns, quan se’ns ha dit per activa i passiva que els interns seran uns 170. Hem 
explicat i argumentat que no podem justificar la signatura d’aquest pacte i hem demanat 
als representants de l’Administració sensibilitat i coherència en aquest procés que 
suposa un greu perjudici per les persones afectades, la resposta ha estat freda i taxativa:  
“No hi ha pressupost”.  Hem demanat que si no hi ha pressupost no s’engeguin 
processos als quals no s’hi pot fer front. CATAC ha estat coherent en la seva posició, 
lamentem que les altres forces sindicals  no hagin seguit la mateixa línea. Hem 
manifestat que si  és continua així continuarem defensant aquesta posició on calgui, en 
els tribunals, si s’escau, i volem deixar molt clar als sindicat signants que ens han 
recordat que la no signatura d’aquest pacte ens excloïa de la negociació: 
IMPUGNAREM JUDICIALMENT qualsevol acord en el que no estiguem presents 
com a sindicat representatiu que som. 
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Diversos:  
En passen un esborrany de treball model medi obert o és defineix aquest model el qual 
nosaltres hem esmenat i presentat els ajustos corresponents (dotacions, horaris, 
funcions...), reclamem que ho incorporin, el  Cap Servei Medi Obert ens diu que aquest 
és l’últim document hi ja estan fets els ajustaments...? 
Els representants de l’Administració ens comenten que per error han estat retribuïts amb 
100€ per la no realització de canvis un grup de funcionaris del CP Brians, se’ls enviarà 
una carta argumentant l’equivocació i la forma de recuperació d’aquests diners per part 
de l’Administració,  i per tant no se’ls fera més aquest abonament donat que no els 
pertoca. 
Ens informen que hi haurà una reestructuració directiva en els centres i el sistema 
d’entrada serà A/B per comandaments d’interior i tractament, llevat la figura del 
secretari tècnic jurídic que és A, doble entrada per director i gerents...sense comentaris 
han de mantindré a determinada gent... 
Llei de supressió del grup D, ens informen que estarà aprovada a finals d’any. La 
primera convocatòria seria en el primer trimestre de l’any 2009 (totes les  places) i la 
següent convocatòria, resta de places, es donaria temps, 5 anys , a la gent que no té la 
titulació per poder acollir-se al sistema de realització del curs, per tant es preveu que 
seria per l’any 2012 o 2013. 
CATAC ha demanat que els tècnics de prevenció i salut laboral cobrin els 100€ 
mensuals per la no realització de canvis, son  places d’interior i per tant entenem que és 
totalment legítim el cobrament d’aquest concepte. El Director general de RRHH diu que 
aquest tema està en procés de reflexió. 
 
Valoració CATAC: 

Creiem que si en el Centre Obert de Barcelona 2 (Trinitat) de 170 interns, la dotació de 
personal, totalment insuficient i ridícula, es manté  el dimensionament  proposat per la 
Secretaria (6 CRIMO, 16 Genèrics Medi Obert, 1 TMO, 1 Cap d’unitat de Gestió 
Penitenciaria, 1 RIET, 1 Oficial 1ª Manteniment, 4 Genèric oficina, 2 Auxiliars 
Administratius, 2 Psicòlegs, 1 Jurista-Criminòleg, 8 Educadors, 5 Treballadors Socials) 
en un centre obert com Girona segurament pretendran que tiri endavant amb menys  
funcionaris. Això si, els 3 comandaments els mantindran...No amem bé, cada vegada 
pitjor.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Barcelona, 16 de juny de 2008  
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


