
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
15.10.2012 

 
Assistents Administració:  Rosa P. Sots directora general de Recursos Humans i Econòmics; Jesús P. Cap 
de servei de gestió de Recursos Humans i Ferran C. Cap de secció de Selecció i Provisió; Jose L V. Sots 
director general de Centres i Gestió Penitenciària; Carlos Gr. Cap de l’àrea de Seguretat Penitenciaria; 
Montserrat B. del Departament d’Economia i s’incorpora més tard Joan N. del Departament de Funció Pública.  
Ordre del dia:  
1.- Regulació condicions horàries de les funcionari es embarassades. 
2.- Reclassificació llocs ATSI i ATAM 
Desenvolupament de la reunió: 
Prèvia a proposta de CATAC-IAC: hem denunciat la manca de seguretat que pateix el CP Girona pel que fa 
als llançaments des de l’exterior del centre penitenciari,  demanem que l’Administració prengui les mesures 
necessàries per tal de solvatar aquest greu problema. Jose L. V. comenta que fins el dia 24.10.12 no tenen 
previst reunir-se amb el responsable dels mossos d’esquadra a Girona per tal de mitjançant la  col·laboració 
poder  trobar una solució i que és impossible avançar la reunió, tal i com demana expressament CATAC-IAC.  
També hem demanat aclariment pel que fa al nomenament de l’exsotsdirector del CP Figueres, Rosa P. ens 
informa que l’han nomenat com a cap de programes d’educació social al CP Girona i pel que fa funcions, Jose 
L. V. afegeix, que té com a funció l’elaboració de protocols i coordinació al CP Puig de les Basses perquè és 
necessari la figura d’un comandament intermedi. CATAC-IAC hem manifestat que no estem d’acord en el 
nomenament d’ una plaça que si bé consta en la relació de llocs de treball mai s’ha convocat, entenem perquè 
no era necessària la seva cobertura, per tant no entenem amb aquest nomenament on és l’estalvi que 
promulguen contínuament els representants de l’Administració i que pateixen totes les plantilles. 
1.- Regulació condicions horàries de les funcionari es embarassades: els representants de l’Administració 
ens lliuren  una proposta de text amb les esmenes que hem fet els representants sindicals, us recordem que 
pel que fa  als punts que es modificarien de l’acord 1998/99 són bàsicament que han afegit GMO i que s’han de 
fer la totalitat de les 40 hores del cicle de treball, és a dir, cada tres cicles afegir una jornada sigui matí o sigui 
tarda (a canvi de la nit) i lliurar tres dies o bé doblar un dels quatre dies del cicle (a canvi de la nit) i lliurar quatre 
dies. Es fa la proposta d’afegir la possibilitat fer M/T, M i M/T i lliurar quatre dies i cada tres cicles afegir una 
jornada sigui matí o sigui tarda (a canvi de la nit) i lliurar tres dies, Rosa P. diu que ho estudiaran però que no 
ho veu massa clar. 
Jesús Pl. diu que el que pretenen és que una dona embarassada acumuli en dos dies 4 jornades, és a dir no 
volen que en dos dies es treballin  30 hores. Rosa P. diu que l’Administració no signarà en una norma que és 
per protegir a una dona embarassada, amb independència que ella vulgui, que pugui acumular jornades de 30 
hores.  
Finalment Rosa P. diu que aplicaran la regulació de les condicions horàries de les funcionaries embarassada 
amb algunes de les modificacions de la part sindical. 
2.- Reclassificació llocs d’auxiliar tècnic especia lista (grup D):  com ja us varem informar actualment hi ha 
11 places ocupades per personal interí en llocs d’ATSI i ATAM les quals s’han de suprimir i donar lloc a noves 
places del tècnic especialista servei interior (grup C), unes 8 o 9 places passarien al grup C ,  la resta fins a 11 
es suprimirien. Rosa P. ens informa que el personal interí que actualment ocupa les places d’ATSI i ATAM que 
tingui la titulació  se’ls posarà a la borsa de treball de tècnic especialista respectant-los l’antiguitat i que 
l’Administració pot contemplar la possibilitat de donar un termini d’un o dos anys perquè  demostrin que tenen 
la titulació  i incorporar-los a la borsa de treball. Rosa P. fa detall de l’antiguitat d’aquest personal i que han 
tingut temps suficient, 3 anys,  per aconseguir la titulació i afegeix que  l’Administració ha de complir la Llei i 
l’aplicació serà per el mes de gener de l’any 2013.  
 
Us seguirem informant. 
 
Barcelona, 15 d’octubre de 2012 
Secció sindical de presons  
CATAC-IAC  

 
Intersindical Alternativa de Catalunya 

Via Laietana, 57, 4t. 3a. 
08003 BARCELONA  

PRESONS 
Secció Sindical 

www.catac.cat 

 
Tel 93 3173151 
Fax 93 3173202 

 
e-mail penitenciari@catac.cat 

e-mail sindicat@catac.cat 
 

  


