
 

Reunió Comissió Seguiment 

14/10/2008 
 

Assistents Administració: Assumpta H. Sotsdirectora General de Recursos i  Règim Penitenciari; Ferran 
D. Sotsdirector General de Relacions Laborals; Alícia C.  Cap del Servei de Personal ;  Ferran C. Cap de 
Selecció i Recursos; Joan Pere Q. Cap Servei Medi Obert i Serveis Socials; Mª Jesús C. Representant del 
Departament d’Economia i Finances i Joan M Cap Servei Relacions Funcionals del departament de la 
Funció Pública 
Assistents Sindicats: CATAC,CCOO i UGT. 
Ordre del dia: 

1. Informació sobre l’obertura del centre penitenciari Lledoners i el centre penitenciari Joves 
Quatre Camins.  

2. Seguiment del 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.  

3. Tancament del Model de Medi Obert.  
 
Desenvolupament de  la reunió: 

Lamentem que unas vegada més l’absència de la Directora General de RRHH creiem que la seva 
presencia es important en les reunions de la comissió de seguiment de l’Acord. 
Els companys d’UGT demanen el cessament i obertura d’expedient a un formador que té a la seva parella 
en el procés selectiu de la JU023, malgrat el CEJFE tenia coneixement d’aquesta relació no han separat 
del procés de selecció a aquest formador posant en qüestió la forma d’accedir al treball públic. 
Assumpta H. Sotsdirectora General de Recursos i  Règim Penitenciari ens informa: 

• La data d’inauguració del CP Lledoners serà el dia 24.10.2008, durant la segona quinzena del 
mes de novembre s’iniciarà l’ingrés d’interns, uns 40 interns, i  preveuen que abans de finalitzar 
l’any hi hauran uns 80 interns. Ens informen que actualment hi ha 23 persones treballant en el 
CP Lledoners : 1 RIERT, 1 EIET, 12 GSI, 2 GAMP, 2 GO i l’equip directiu. No hi ha caps de 
servei, aquests aniran en comissió de serveis de caràcter voluntari. El  personal de Tractament 
s’incorporarà a partir del 03.11.2008. 

• El CP Joves Quatre Camins tenen previst la inauguració el dia 21.11.2008, el trasllats d’interns 
seria durant la primera i segona quinzena del mes de desembre.  

               El concurs restringit tenen prevista la seva finalització el 06.11.2008. Funció Publica tenen  data     
               de publicació del concurs restringit  el 20.10.2008 per auxiliar administratiu i el 24.10.2008 en  
               la resta.  En el concurs  restringit han sol·licitat la plaça de: 
               CRIMO 4 persones per 6  llocs de CRIMO 
               CUGP   2 persones per  1  lloc  de CUGP  
               GO        3 persones per  5  llocs de GO 
               GMO    2 persones per 14 llocs de GMO 
               ATSI     4 persones per 2   llocs de ATSI 

 En la reunió de la comissió de seguiment formada per els sindicats signants del Pacte, UGT i 
CCOO, que va tenir  lloc el 09.10.2008 es va acordar oferir les places de GMO i GO, de 
Tractament que no quedessin cobertes al personal interí del centre i en cas de continuar sense 
cobertura ho faran amb la borsa de treball. Les places de CRIMO es cobriran en provisió 
provisional. 
CATAC ha manifestat que no està d’acord en la comissió de seguiment del concurs restringit i 
pensa recórrer. Hem dit als representants de l’Administració que les places de CRIMO no surten 
a la RLT, son places que no estat negociat l’horari, funcions,...per tant no pot haver-hi una 
convocatòria de concurs restringit. Ferran D. Sotsdirector General de Relacions Laborals diu que 
no es un concurs sinó un oferiment en el qual no té perquè figurar horaris, ni funcions, CATAC  
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corregeix al  Sotsdirector General de Relacions Laborals recordant-li que si ha estat un concurs 
restringit.   El Sotsdirector General de Relacions Laborals reconeix que la lectura estricte de 
l’acte no diu que el tema Model Medi Obert estigui tancat per això fan un darrer esforç d’acostar 
posicions sinó faran el què creguin convenient... Joan Pere Q. Cap Servei Medi Obert i Serveis 
Socials ens lliura  un Model Medi Obert  on ens recalquen que l’horari és experimental i que en 
cas de no anar bé pot canviar-se. Tots els sindicats coincidim en treure la figura de corretorns. 
CATAC aporta  que els CRIMO vagin com als centres petits en parella. No estem d’acord amb 
la dotació del CP Trinitat i el Sotsdirector General de Relacions Laborals diu que de cares al 
2009 estudiaran la viabilitat d’augmentar la dotació (textualment). 

               
• El concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de  llocs de de treball del cos tècnic 

d’especialistes (conv. JU/CP004/2008) tenen previst que el 27.10.2008 surti publicat la llista 
provisional  de mèrits i al cap d’un mes, el 27 o 28.11.2008, la llista definitiva de  mèrits. Avui 
ha sortit publicat l'Acord i el llistat definitiu d'admesos i exclosos d’aquest procés. 

• El concurs comandaments intermedis àmbit interior JU/CP003/2008, concurs comandaments 
intermedis àmbit administratiu JU/CP002/2008 i concurs comandaments intermedis àmbit 
rehabilitació JU/CP001/2008  el 15.10.2008 publicaran  les llistes provisionals de mèrits. 
Aquest tema ha alarmat a la part sindical donat que no ha esta acabada las valoració de la part 
de formació del concurs comandaments intermedis àmbit administratiu JU/CP002/2008...Els 
representants de l’Administració han dit que podria ser que allargant molt el 17.10.2008 estarien 
publicades... 

• La segona convocatòria promoció professional en el mateix lloc de treball (nivells) no està 
previst resoldre-la aquest any perquè no hi ha fons. 

• FAS ens informen que el retard de cobrament per al personal del Departament de Justícia és de 
2 o 3 setmanes degut a la petició d’un informe que ha esta el motiu d’aquest retard... 

• Retribucions del Tècnics de Prevenció, RIERT i EIET: estan treballant en l’elaboració d’un 
informe per enviar-ho a FP. 

• TMO no han començat a treballar-ho encara. 
• En el mes de gener es crearan les subcomissions de vestuari i d’imatge, en breu convocaran les 

reunions de les subcomissions de borsa de treball i de formació. 
• Els sindicats demanem el document regulador del destí operatiu (torns i serveis)  per tal d’un 

funcionament homogeni en tots els centres de Catalunya. 
• Els sindicats demanem als representants de l’Administració  que donin instruccions clares  als 

directors del centres penitenciaris   on es prohibeix convocar als sindicats que no son 
representatius i signants de l’Acord,  els quals no poden negociar res. 

• Es recorda als representants de l’Administració que en el punt 8.2 de l’Acord,  el programa de 
normalització dels horaris i de millora de prestació del servei,  la comissió de seguiment ha de 
tractar el sistema d’integració i consolidació en les retribucions d’aquest complement. El 
Sotsdirector General de Relacions Laborals diu que això no es possible perquè és una  retribució 
personal, recordem la diferència actual existent amb el complement específic entre els caps de 
servei regulada en l’Acord per el que no va haver-hi cap problemàtica... 

• CP Brians1 tenen dèficit de personal donat que els GAMP treballen fora del centre acompanyant 
als interns que treballen pel CIRE a Lliçà de Vall.  

• Decret d’Àmbits d’Execució Penal Es crearà una subcomissió per veure el redactat del text i 
abast en l’àmbit d’execució penal. Encara ens han de passar la proposta...  

 

Valoració CATAC:  

Així han succeït les coses i Aixa ho exposem en aquest cas la valoració la deixo a les vostres mans. 

Us seguirem informant. 
 
 
 
Barcelona, 14 d’octubre de 2008  
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


