
 

COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
5.10.2010 

 
Assistents Administració: 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. V. cap del servei de Gestió Penitenciària i s’afegeix més tard  Ferran D. 
sotsdirector general de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament 
Justícia 
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT 
Ordre del dia: 
1. Informació sobre la Instrucció 4/2010 per l’aplicació de determinades 
mesures previstes en l’Acord de Govern d’1 de juny de 2010, pel qual s’adopten 
mesures complementàries a les previstes en el Decret Llei 3/2010, de 29 de 
maig, en matèria de despeses de personal en l’àmbit del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya. 
2. Informació sobre les Bases per a la tercera convocatòria pública per a la 
promoció professional en el mateix lloc de treball dels/de les funcionaris/àries 
amb destinació als centres penitenciaris de la Generalitat de Catalunya. 
3. Informació sobre la proposta d’oferta d’ocupació Pública de psicòlegs i juristes 
de l’àmbit d’execució penal. 
4. Aprovació de la Proposta de Decret de Codi Ètic dels professionals de 
l’execució penal a Catalunya. 
5. Breus presentats per les organitzacions sindicals. 
 
Desenvolupament de la reunió: 
1. L’Administració ens informa sobre la Instrucció 4/2010 per l’aplicació de 
determinades mesures previstes en l’Acord de Govern d’1 de juny de 2010, pel 
qual s’adopten mesures complementàries a les previstes en el Decret Llei 
3/2010, de 29 de maig, en matèria de despeses de personal en l’àmbit del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya: el  23.07.2010 va sortir una 
aclariment a la Instrucció 4/2010 per la qual les vacants produïdes podien ser 
ocupades per personal interí que portava una antiguitat ininterrompuda per un 
període superior a dos mesos, per tant s’han pogut ocupar totes les vacants que 
s’han anat produint. Tot i que  la Instrucció 4/2010 manté el tema de restricció 
en la cobertura de vacants generades per jubilació o per cessament de la relació 
amb l’Administració les quals estan limitades, per la seva cobertura, a un màxim 
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d’un 10%. Els representants de l’administració ens reiteren que estan fent 
gestions per aconseguir una exempció a l’Acord de govern per el àmbit 
d’execució penal, al igual que està el Departament d’Ensenyament, de Sanitat i 
el SOC els qual podran cobrir fins a un 50% de les vacants generades. 
Assumpta H. ens informa que segons aquesta Instrucció els nous 
dimensionaments han de ser molt restrictius i caldrà una redistribució d’efectius 
perquè la situació econòmica és molt greu. Es a dir qui no aprova els processos 
selectius ho té magre, el fet de ser un interí antic no té cap dret adquirit, en la 
última oposició han aprovat 120 interins. Hem demanat aclariment sobre si el 
nou dimensionament Assumpta H. es refereix al nou CP Puig de les Basses ens 
dit que no que ella és refereix a les demandes continues que fem d’augmentar 
el personal en determinats centres com CP Obert Barcelona-2. 
 
2. L’Administració ens lliura l’esborrany sobre les Bases per a la tercera 
convocatòria pública per a la promoció professional en el mateix lloc de treball 
dels/de les funcionaris/àries amb destinació als centres penitenciaris de la 
Generalitat de Catalunya. En aquesta convocatòria s’unirà la tercera i quarta 
convocatòria respectivament, un total de 1650 treballadors es podran 
promocionar. L’administració espera que els sindicats fem arribar les esmenes al 
l’esborrany que ens han presentat.  
 
3. Informació sobre la proposta d’oferta d’ocupació Pública de psicòlegs i juristes 
de l’àmbit d’execució penal: Al mes de novembre publicaran l’oferta publica i la 
convocatòria de 129 places de psicòlegs de l’àmbit d’execució penal. Actualment 
han publicat a la web del Departament de Justícia tot el temari i hem recordat el 
compromís adquirit per els representants de l’administració de transcórrer 6 
mesos entre la publicació del temari i el primer examen del procés selectiu. Es 
preveu que el primer examen serà cap el mes de març del l’any 2011.  
Pel que fa a l’oferta d’ocupació Pública de juristes de l’àmbit d’execució penal 
serà al mes de novembre, i seran un total de 59 places, totes per als diferents 
centres penitenciaris de Catalunya. 
 
El punt 4 de l’odre del dia és passa al final de la sessió a l’espera de l’arribada 
de Ferran D. a la reunió. 
 
5. Breus presentats per les organitzacions sindicals:  
5.1. Informació calendarització processos selectius: 
a) Concurs general trasllat C, convocatòria de provisió núm. JU/CP002/2010 
30.09.2010 publicació llista provisional d’admesos i exclosos 
26.10.2010 publicació llista definitiva d’admesos i exclosos 
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  
6.10.2010 publicació llista definitiva d’admesos i exclosos 
29.10.2010 publicació llista provisional de mèrits 
30.11.2010 publicació llista definitiva de mèrits i assignació de places 
c) Comandaments Puig de les Basses (règim interior)  



46 CUSI – 6 CAF publicació convocatòria 8.10.2010 
1 CUE publicació convocatòria darrera setmana mes d’octubre 
c) Comandaments Puig de les Basses (rehabilitació)  
1 CEM- 1 CPES- 1 CPTS previsió publicació primera quinzena mes de novembre 
e) Comandaments Puig de les Basses (administració)  
4 EAA previsió publicació primera quinzena mes de novembre 
f) Restringit CP Obert Girona CRIMO pendent aprovació Acord de Govern 
g) Restringit CP Obert Girona CUASED pendent aprovació Acord de Govern 
h) Restringit CP Obert Girona  GMO - GO pendent aprovació Acord de Govern 
i) 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 
g) Convocatòria d’accés al cos de titulació superior psicologia àmbit execució 
penal 
1ª quinzena de novembre publicació convocatòria al DOG 
Ferran C. ens informa que el concurs general trasllat C, convocatòria de provisió 
núm. JU/CP002/2010, no està paralitzat, és demana l’aclariment vers la 
informació errònia que córrer en determinats centres. 
5.2 Augment agressions a funcionaris:  Jose L. V. Ens confirma que les 
agressions a funcionaris han augmentat vers l’any 2009. En els mesos de juliol i 
agost de l’any 2009 van haver-hi un total de 4 agressions a funcionaris i en els 
mateixos mesos de l’any 2010 hi ha hagut un total de 12 agressions. Els 
sindicats hem demanat que es protegeixi al funcionari i que en determinats 
centres penitenciaris, les direccions, especialment el CP Brians 2, no adopten 
una política de prevenció. Assumpta F. ens diu que pren nota de la nostra 
inquietud i que intentaran resoldre-ho. CATAC diu que el tema d’agressions a 
funcionaris és una realitat i que habitualment vénen per part d’interns amb 
trastorns psicològics, per tant hem demanat a l’Administració que s’adoptin les 
mesures adequades per tal de pal�liar aquest greu problema que venim patint 
per part d’aquest segment de la població interna i que normalment no són 
interns ubicats en departaments       d’ infermeria sinó interns ubicats al règim 
de vida ordinari.  
5.3 Programa de normalització d’horaris (PINHO): tal i com es va acordar en la 
prorroga de l' Acord,  l’Administració ens informa que en la nòmina del mes 
d’octubre, efectes 1.10.10,  tots els funcionaris de l’àmbit de  règim interior 
percebran el programa de normalització d’horaris (PINHO).  
5.4 Hores extres: . L' Administració ens indicà que s' han fet els tràmits per que 
es puguin cobrar en la nomina del proper mes de novembre, però que encara no 
ho pot assegurar al 100% el  cobrament. Les hores extres en festius i nocturns 
son el mateix import. 
5.5 Concursos de comandaments CP Puig de les Basses i concurs restringit CP 
Obert Girona:  CATAC reclama  que es resolgui primer el concurs restringit 
abans que el de comandaments pel nou CP de Puig de les Basses. L' 
Administració ens comenta que s' efectuaran de forma paral�lela i que les 
persones que participin en els dos concursos, podran optar per la plaça que mes 
els hi interessi sense cap problema. 



5.6 Transport públic al CP Puig de les Basses: ens informen que s' estan 
efectuant els tràmits per la realització del concurs públic per la seva adjudicació. 
A CATAC hem reclamat que de forma complementària s' intenti que alguna de 
les línies de bus urbà de Figueres arribi també al nou centre, aquesta petició 
també la  fem extensiva al futur centre de MAS ENRIC a El Catllar (Tarragona). 
5.7 Problemàtiques en els diferents centres penitenciaris oberts i seccions 
obertes com  la manca de dotació, d’espais de menjador i descans:  
l’Administració  és conscient però els problemes econòmics impedeixen millores. 
5.8 Els treballadors del CP Brians 2 no poden fer trucades exteriors i han de 
donar el telèfon a centraleta amb el problema que això suposa de protecció de 
dades. L'Administració  mirarà si pot fer un línia de telèfon per mòdul per poder 
fer les trucades exteriors. 
5.9 Es demana informació sobre el programa de tatuatges dins de presons: els 
representants de l’Admistració  ens diuen  que es una partida del Departament 
de Sanitat. Els sindicats hem recriminat la manca de pressupost per segons 
quines coses i el malgasto per algunes coses  com són el programa de  
tatuatges. 
5.10 Creació de 2 subcomissions per tractar el programes de barems i els 
horaris: s efectuaran dues reunions especifiques per abordar  qüestions com les 
la regulació de l’accés i cessament a les comissions de servei;  provisions 
provisionals;  hores de formació, no s’aplica el mateix criteri alhora de 
descomptar/comptar les hores de formació reclamades per tots tres sindicats.   
5.11 ACTIC: demanem inclusió en els propers concursos (és fera en les 
subcomissions creades). 
5.12 Formadors: ens informen que un total de 20, que s' han incorporat al 
CEJFE el 27 de setembre. Tots ja han estat substituïts, llevat de dos cap de 
programes de treball social (CPTS), que ha estat publicat al portal ATRI per fer-
ho.  
 
S’incorpora a la reunió Ferran D. i s’aborda el punt 4 de l’odre del dia que havia 
quedat pendent. 
 
4. Aprovació de la Proposta de Decret de Codi Ètic dels professionals de 
l’execució penal a Catalunya: l' Administració  ens lliurà una nova copia 
del mateix, en el qual han introduït modificacions respecte a l' anterior 
esborrany que ens van lliurar en l' anterior reunió i recull les aportacions fetes 
per tots tres sindicats. Comprovat el text, les tres seccions sindicals de presons 
l' hi donem el nostre vist-i-plau. 
 
Us seguirem informant.  
 
Barcelona, 5 d’octubre de 2010  
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 

 


