
 

Reunió Comissió Seguiment 

12/05/2009 

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

Ferran D. Sotsdirector General de Relacions Laborals; Rosa P. Cap del Servei de Personal;  Ferran C. Cap 

de Selecció i Recursos; Mª Jesús C.  de la DGFP; Marina G. de la DGFP i David G. de la DGFP. 

 

Assistents Sindicats: CATAC,CCOO i UGT. 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 10 de desembre de 2008.  

2. Bases de convocatòria del procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l’ingrés al cos 

tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris. 

3. Informació sobre els concursos de comandaments.  

4. Informació sobre el CO2 BCN.  

5. Aprovació de la proposta horària dels coordinadors de règim interior de medi obert del CO2 

BCN.  

6. Aprovació de la proposta horària de GSI al CP Lledoners.  

7. Informació sobre la 2a. oposició d’educadors del Grup C al Grup B.  

8. Reposició del vestuari d’hivern.  

9. Estat de situació de les actuacions en cas de pandèmia de grip.  

10. Torn obert de paraules.  
 

Desenvolupament de  la reunió: 
Lamentem l’absència de la Directora General de Recursos Humans que últimament no assisteix a les 

sessions de la Comissió de seguiment, una llàstima...  

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 10 de desembre de 2008: com podeu comprovar el 

ritme de treball per part de la Secretària és frenètic  i tot just avui és signava l’acta de fa 5 mesos... 

2. Bases de convocatòria del procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l’ingrés al cos tècnic 

d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris: Assumpta H. Sotsdirectora 

General de Recursos i  Règim Penitenciari ens informa que estan esmenades les bases per els tres 

sindicats i la previsió és publicar al DOG la primera quinzena del mes de juny i les probes es ferien al 

darrer trimestre de l’any. Ens han aclarit que la reconversió de tots els llocs de treball D a C de la gent que 

té aprovada l’oposició del C (en excedència) és fera un cop s’hagi resolt aquest  procés selectiu. 

3. Informació sobre els concursos de comandaments:  

-JU/CP001/2008 àmbit rehabilitació: el 15.05.09 és reuneix la Junta d’aquest concursi las publicació en el 

DOG la tenen prevista per la primera quinzena del mes de juny. 

-JU/CP002/2008 àmbit administració: la llista definitiva la tindran la primera quinzena del mes de juny i 

la publicació en el DOG la segona quinzena del mes de setembre.  

-JU/CP003/2008 àmbit interior: la llista definitiva la tindran la segona quinzena del mes de juny i la 

publicació en el DOG la segona quinzena del mes de setembre. 

4. Informació sobre el CO2 BCN: actualment hi ha 14 GMO i 2 ATSI (8 guàrdies de 2 funcionaris), ens 

informen que aquesta setmana hi haurà un increment de 2 GMO i abans del mes de juliol tenen la intenció 

d’afegir-ne 6 GMO. Els sindicats hem demanat que per part de l’Administració hi hagi un aclariment a la 

Direcció del CO2 BCN per la ubicació dels 2 GMO nous, malgrat les baixes que sabem que hi ha no pot 

ser que els ubiquin on vulgui la direcció d’aquest centre perquè s’ha de complir amb la legalitat. Respecte 

al centre de control s’està elaborant  un projecte per adequar-lo millor, fent un estudi per remodelar 

l’espai i tenir més cabuda.  

5. Aprovació de la proposta horària dels coordinadors de règim interior de medi obert del CO2 BCN: al 

final d’aquesta nota informativa  us adjuntem un extracte de l’acta on recull l’horari aprovat i signat per 

totes les parts al CO2 BCN (annex 1). 
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6. Aprovació de la proposta horària de GSI al CP Lledoners: al final d’aquesta nota informativa  us 

adjuntem un extracte de l’acta on recull l’escrutini del referèndum amb l’horari aprovat i signat per totes 

les parts al CP LLedoners (annex 2). 

7. Informació sobre la 2a. oposició d’educadors del Grup C al Grup B: demà, 13.05.09, tenen previst fer 

una reunió amb els representants de la Funció Pública de la qual ens informaran, i la previsió és que la 

convocatòria ( de la mateixa línea que l’anterior convocatòria) es publiqués en el mes de setembre. 

8. Reposició del vestuari d’hivern: ens informen que no poden fer la reposició periòdica del vestuari 

d’hivern (a la gent que ja en té) per problemes pressupostaris. Si que respondran el vestuari malmès i 

també el lliuraran a la gent de nova incorporació. Ens informen que en els funcionaris de la última 

convocatòria, de nou accés, se’ls va lliura vestuari d’hivern i d’estiu. Ferran D. Sotsdirector General de 

Relacions Laborals diu que perquè ens entenguem això és una moratòria, s’ha paralitzat el lliurament de 

la reposició periòdica del vestuari d’hivern perquè s’han vist obligats a prioritzar. 

9. Estat de situació de les actuacions en cas de pandèmia de grip: Ferran D. ens informa que hi ha una 

preocupació governamental i els diferents departaments de la Generalitat estan elaborant i recavant 

informació amb les mesures a adoptar en cas de pandèmia. Estan preparant un esquema de contingència 

per poder garantir els serveis indispensables de seguretat i servei perquè existeix la possibilitat no la 

probabilitat i hem d’estar preparats tots els departaments de la Generalitat. 

10. Torn obert de paraules:  

-Modificació horari GAMV del CP Quatre Camins: l’actual horari del 4 dies de treball per tres dies de 

lliurança, el 70% de la plantilla demana que els dies a doblar siguin fixés durant un període de 4 mesos. 

Els representants de l’Administració ens informa que volen recollir tota la informació dels diferents 

horaris i a finals del mes de lliuraran una regulació d’horaris a cada centre, tant del personal d’interior 

com de rehabilitació. 

-Flexibilització del control d’horari per el personal d’interior, oficines i rehabilitació al CP Quatre 

Camins: fa un any que la Direcció d’aquest centre dona la flexibilitat dels 15 minuts no només al personal 

d’interior sinó que també dona la possibilitat al personal d’oficines i rehabilitació (recordem que aquests 

tenen 5 minuts de flexibilitat), els companys d’UGT demanen que això sigui per a tots els centres. Ferran 

D. diu que malgrat faci un any que s’està fent, això no vol dir que es permeti continuar fent-ho més. 

-Ratio de lliurança per el personal d’interior del 25%: en alguns centres penitenciaris s’estan denegant 

dies argumentant el percentatge de simultaneïtat establert del  25%, els sindicats demanem que aquestes 

denegacions siguin motivades i animem als afectats a què les demanin per escrit, argumentem que una 

cosa és un fet puntual i l’altre és per sistema. Per altre banda hi ha centres que les  oficines de personal 

deriven la gestió a les plantilles i no podem acceptar que això continuí. 

-Delegació de competències en la selecció i provisió:  està en procés, ara està a FP i sembla ser que la 

setmana vinent sortirà. Ens confirmen que l’esquema base ens el portaran a la Comissió de seguiment. 

-Concurs de trasllats C: està previst per el mes de octubre/novembre. Els sindicats demanem que es faci 

abans per lligar-ho amb les resultes del concurs de comandaments. 

-Problemàtica horari caps de servei del CP Figueres: CATAC ha denunciat al director d’aquest centre  i 

hem deixat clar als representants de l’Administració que el Sr. Josep F.  no pot atribuir-se funcions que no 

li pertoquen, hi ha de respectar els horaris vigents dels caps de servei perquè en cas contrari emprendrem 

les accions pertinents. Recordem que els horaris dels caps de servei, així com les dotacions, són fruït d’un 

procés negociador i en cap cas el Sr. Josep F. pot anul·lar-ho  i deixar-ho sense efectes, unilateralment. La  

Sotsdirectora General de Recursos i  Règim Penitenciari ens ha informat que el cap de serveis adaptat serà 

substituït així com el cap de serveis que té una baixa per malaltia, per tant aquest tema quedarà 

sol·lucionat i no hi haurà cap canvi d’horari o dotacions. 

-Privatització Mesures Penals Alternatives: Assumpta H. ens ha informat que el contracte plurianual, de 

gestió indirecte,  està pendent d’aprovació del Govern. 

-Dimensionament comandaments intermedis: CATAC ha recordat que encara està pendent l’estudi de les 

plantilles per part de l’Administració, falten CAF, CUSI i CRIMO. CATAC ha recordat que es un tema 

també pendent i que, s' ha d' intentar analitzar  en properes sessions d' aquesta Comissió de Seguiment o 

de forma monogràfica. " 

-Concurs segones activitats: Ferran D. diu que les segones activitats han de ser llocs útils i necessaris i per 

tant els llocs de treball han d’estar dins del sistema, afegeix que  hi ha  GO i sinó un sistema públic de 

prestacions per invalidesa. 

-Jubilació anticipada: CATAC demana fer com els Bombers, una jubilació anticipada progressiva,  Ferran 

D. ha afegit que l’esforç físic dels Bombers no és el mateix que la tasca ordinària... 

-Augment de nivells de RIET-EIET:  ens informen  que estan treballant en una  proposta  per fer aquest 

increment i que sigui aprovat en aquesta Comissió de seguiment  per desprès presentar-ho a Funció 

Pública. CATAC ha demanat, que com a mínim l' esborrany d' aquesta  proposta pugui ser discutit en la 



propera reunió de la Comissió de seguiment (9 de juny), jaque aquest tema  tema cueja des de fa massa 

temps. 

Us  seguirem informant. 

 

Barcelona, 12 de maig de 2009  

Secció sindical de presons 

CATAC-IAC 
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Annex 2 

 

 
 


