
 

Reunió Comissió Seguiment 
16/07/2008 

 

Assistents Administració: Assumpta H. Sotsdirectora General de Recursos i  Règim 

Penitenciari; Ferran D. Sotsdirector General de Relacions Laborals; Alicia C.  Cap del 

Servei de Personal i  Ferran C. Cap de Selecció i Recursos.  

Assistents Sindicats: CATAC,CCOO i UGT. 

Ordre del dia: 

1. Alternatives en relació als criteris per assignar els torns i serveis en els centres. 

2. Relació de qüestions pendents derivades de l’aplicació de l’Acord vigent. 

3. Torn obert de paraules 

 

Desenvolupament de  la reunió: 
La reunió comença amb retard, com tot el vinculat amb l’Administració. 

1.Alternatives en relació als criteris per assignar els torns i serveis en els centres:  

Degut a l’arbitrarietat per part dels directors d’alguns centres penitenciaris que no 

apliquen el què tenim regulat en l’Acord de l’any 1998/99 i per no caure en la situació 

actual on cada centre té un model diferent d’assignació a torns i serveis al setembre 

s’elaborarà un document on quedi regulat l’accés a torns i serveis. CATAC ha demanat 

que aquest document reguli àmbit interior i rehabilitació. 

2.Relació de qüestions pendents derivades de l’aplicació de l’Acord vigent:  

Els sindicats recordem als representants de l’Administració tots els punts pendents de 

resoldre: 

� Concurs restringit GAM a GSI 

� Promoció interna educadors ( Cal fer la segona i tercera convocatòria, queden 28 

educadors del grup C pendents de passar al grup B). Referent a aquest tema ens 

diuen que ja han presentat al Departament de Funció Pública  una proposta i una 

nota insistint en l’activació d’aquest procés. 

� Regular  els criteris de cessament de les comissions de servei (Esta regulat els 

sistema d’arribada però no el de sortida, això provoca picaresca en gent que 

ocupa determinades comissions de servei i no es presenta als processos selectius 

pensant que ho tenen de per vida...) 

� Retribucions del Tècnics de Prevenció 

� Convocatòria oposicions grup B. Els sindicats demanem que el creixement sigui 

net, és a dir, que les places vinguin identificades en la convocatòria, evitant 

l’amortització de les mateixes quan el funcionari que ha superat el procés 

selectiu i està ocupant una plaça de doble entrada, B/C, es quedi en el mateix 

lloc de treball, cobrint amb  interins les places de la convocatòria TMO o TMI.  

� Identificar les places de les segones activitats i publicació concurs trasllats  

� Llei supressió grup D 

� Dimensionament dels comandaments intermitjos de vigilància i de rehabilitació 

(Recordem que hi ha centres on no hi ha CAF ni CUSI) 
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� Efectes retributius de la segona convocatòria  promoció professional en el 

mateix lloc de treball (nivells). Es demana que sigui amb efectes del 01.07.2008. 

� Jubilació anticipada. Recordem que segons l’Acord durant el primer any de 

vigència del mateix s’elaboraria una proposta 

� Model Medi Obert. Aquest tema ha encetat un enfrontament amb els sindicats 

signants del pacte relatiu a les condicions a aplicar en els trasllats de 

dependències de l’àmbit penitenciari, CCOO i UGT. CCOO ha demanat la 

implementació del model medi obert quin abast tindria, a quins centres 

s’aplicaria el model medi obert 150 o 300 interns, CATAC ha dit que aquest 

tema no estava tancat, no s’ha pactat, no hi ha hagut acord en el dimensionament 

del model medi obert, per tant no s’entén la pregunta. Els representants de 

L’Administració no han sabut dir si estava tancat, però han dit que en aquest 

tema no calia acord... 

 

Diversos:  
La Cap del Servei de Personal ens informa que en la pressa de possessió del grup D, 

JU021, els interins desplaçats han estat tots recol·locats , els que tenien titulació per 

estar del grup C han passat a cobrir places d’aquest grup i la resta han cobert places del 

grup D al mateix centre evitant els desplaçaments. Excepte 2 persones que estan de 

baixa mèdica. 

CATAC ha reclamat  la informació sobre la distribució de cursos del CEJFE, ha 

denunciat com és que hi ha 264 persones que han fet 2 activitats, 45 persones que han 

fet 3 activitats, 2 persones que han fet 4 activitats i una persona que ha fet 5 activitats 

quan 503 persones se’ls ha rebutjat a tots els cursos que han demanat al CEJFE. 

Davant les queixes, per part sindical, del exagerat retard en el repartiment del vestuari 

d’estiu, ens informen que aquest serà lliurat als  CP Dones, CP Joves, CP Tarragona, CP 

Girona, CP Figueres, i PHPT el 20.08.2008; al CP Model a mitjans de setembre i al CP 

Brians1 a principis d’octubre. 

En la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de 

diversos llocs de comandament de l’àmbit de rehabilitació i unitats especialitzades dels 

centres penitenciaris, convocatòria de provisió núm. JU/CO001/2008 les 2 places 

convocades de Coordinador d’Unitats Especialitzades al CP Brians 1 i al CP Brians 2 

(DAE1 i DAE2) s’exclouran del mateix i seran convocades més endavant. El problema 

és que els juristes/criminòlegs no és poden presentar, per tant, s’han de fer les 

modificacions per solucionar aquest problema. 

 

Valoració CATAC: 

En línees generals creiem que estem lluny d’arribar a  acords sobre els temes tractats i 

difícilment pot haver-hi una entesa en els temes pendents. Lamentem l’absència de la 

Directora General de RRHH. Queda molt camí per recorre, es continua amb el mateix 

tarannà de lentitud, prepotència i poca resolució. Sempre el mateix, donar llargues, 

sobren els comentaris, al mes de juliol era un mes on es pretenia avançar en temes 

d’importància cabdal per tots nosaltres però no, ara sembla ser que al mes de 

SETEMBRE serà la pedra angular de tot l’any i el mes miraculós on es solucionaran 

tots els temes pendents... 
Us seguirem informant. 

 

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


