
 

 
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 

12.11.2009 
 

Assistents Administració: Assumpta H. Sotsdirectora General de Recursos 
Humans i Econòmics; Ferran D. Sotsdirector General de Relacions Laborals; 
Rosa P. Cap del Servei de Personal; Jose L. V. del Servei de Centres i Juan 
Carlos Gr. del Servei de Centres. 
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT 
Ordre del dia: 
1. Breus dels sindicats.  
 
Desenvolupament reunió: 
-Treball oficines i rehabilitació dies 24 i 31.12.09: Assumpta H. diu que 
faran arribar una notificació a tots en centres penitenciaris on estableixi que els 
dies 24 i 31 de desembre no serà obligatori  mantenir els serveis amb el 50% de 
treballadors a les oficines i a rehabilitació, és a dir la direcció del centre 
penitenciari podrà  establir la dotació necessària de treballadors per tal d’evitar 
mantenir un mínim del 50% innecessari. 
-CP Girona: hem demanat la dotació de 12 caps de servei al CP Girona, sembla 
ser que es pensa amortitzar un cap de servei a partir del dia 17.11.09, 
demanem la cobertura immediata del que tenim pactat i acordat,  dotació de 12 
caps de serveis a tots els centres penitenciaris de 2ª. Assumpta H. i Rosa P. ens 
diuen que segurament serà un error i que s’ho miraran.  
-CO Barcelona-2: referent a la  convocatòria de dos places vacants de CRIMO 
al CO Barcelona-2 hem demanat la retirada i hem dit que  la cobertura 
d’aquestes 2 places vacants de CRIMO ha de ser mitjançant els criteris 
establerts de provisió provisional.  
Ens informen que el dia 20.11.09 es resoldrà (definitiu)  el concurs de CRIMO i 
el dia 23.11.09 s’incorporarien.  Hem fet saber als representants de 
l’Administració que amb aquest procés el què provocarien serien disfuncions i 
més feina, volem que consti que en aquest procediment CATAC no està d’acord 
perquè ja hi havia establert un criteri i en tot cas el que s’hauria de haver cobert 
són  les dos places d’increment: 8 places de CRIMO per tots els CO i no 6 com hi 
ha en l’actualitat. 
Hem denunciat la manca de seguretat que hi ha en el CO Barcelona-2 i hem 
reclamat les famoses patrulles del mossos d’esquadra que mai apareixen per 
aquest centre, Jose L. V.  Ens informa que durant els tres primers mesos de 
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funcionament del centre obert es va pactar amb la comissaria la presencia d’una 
unitat mòbil dels mossos d’esquadra durant les entrades dels interns, ara hi ha 
un protocol que la direcció del centre i la comissaria actuaran en coordinació en 
casos de necessitat i actualment ell  no entén que hi hagi, com denunciem, 
manca de seguretat. Afegeix que en un centre obert  no associat a un centre 
penitenciari no pot haver-hi seguretat exterior permanent per tant no tindrà 
presencia de mossos d’esquadra no perquè no es poden  mantenir aquestes 
dotacions de forma permanent.  Catac demana que esperem que no hi hagin 
incidents derivats de l’entorn social d’aquest centre.   
També hem demanat el per què  no es diferencia en aquest centre obert la 
població adulta de la  jove,  Jose L. V.   diu que això aquesta distinció es fa en 
un centre tancat però no en un centre obert perquè no hi ha centres oberts 
específicament per a la població jove, són centres obert generals. 
Pel que fa  a les regressions, en el CO Barcelona-2,  no s’aplica la mesura 
garantista en aquestes limitacions regimentals Jose L. V.   diu que no és un 
tema de seguretat si no un tema organitzatiu. 
-Provisions provisionals de comandament intermedi: s’han de cobrir per 
ordre de puntuació  del respectiu concurs de comandaments. En les anteriors 
convocatòries de comandaments la de l’any 2007 les provisions provisionals van 
estar cobertes seguint l’ordre de  la puntuació obtinguda en el concurs i tal i 
com s’ha de fer ara, excepte les places provisionals (substitució per malaltia, 
alliberaments sindicals) que es cobreixen per antiguitat (desenvolupada en el 
lloc mitjançant encàrrec en funcions en un lloc vacant o per substitució) fins a la 
data de publicació de la resolució de nomenament en el DOGC. . 
Demanem que els criteris per cobrir les provisions provisionals sigui únic i no es 
modifiqui segons convingui. Assumpta H. i Ferran D. ens comuniquen que hi 
estan d’acord i que cal un document regulador de les provisions provisionals de 
comandament intermedi únic.  
-Signatura actes de l’any 2009: es inadmissible que hores d’ara no hi hagi 
cap acta signada de les reunions de la comissió de seguiment de l’any 2009. 
Estem farts d’aquesta manca d’interès i predisposició dels representants de 
l’Administració per solucionar els temes pendents, els hi demanem compromís i 
formalitat i que en la propera reunió de la comissió de seguiment es puguin 
signar les actes del mes abril, maig, juny, juliol i novembre (l’acta del mes de 
febrer tot just ha estat signada avui per la part sindical). Assumpte H. ens fa 
saber que així serà... 
-Informació sobre l’avaluació gestió MPA a Barcelona: el dia 02.11.09 va 
sortir publicat en el DOG l’anunci de licitació per la gestió de les MPA, ens consta 
que on s’estan gestionant les MPA per licitació, el sistema no funciona, les penes 
prescriuen i no s’assoleix la cobertura i els objectius mínims marcats. Volem 
informació per part del Departament de per què es vol continuar utilitzant un 
sistema que ha quedat palès que és un nyap i no funciona. Ens reiteren que 
aquest no es un tema d’aquesta taula de negociació. 
-Instrucció a tots el centres referent formació: donat que no s’aplica el 
mateix criteri alhora de descomptar/comptar les hores de formació en els 
centres; que no s’aplica el mateix criteri per pagament de desplaçament i dietes 
en cursos d’assistència obligatòria o bé la compensació d’hores per el personal 
que té reducció de jornada i participen en cursos d’assistència obligatòria que 



excedeixen del seu horari laboral (exemple RISCANVI) demanem que és faci 
una instrucció comú per a tots els centres penitenciaris. 
Rosa P. Ens informa que els cursos online es compensa amb hores de formació i 
que en el mes de juny i en el mes d’octubre va enviar un mail donant 
instruccions a les oficines de personal de tots els centres. 
Ens informen que ens faran arribar la instrucció aquesta setmana i que els 
pagaments per desplaçament i dietes en cursos d’assistència obligatòria els 
constava que s’estava pagant a qui ho demanava. 
CATAC ha aprofitat per indicar als representants de l’Adminstració que si la 
formació no fos centralitzada a Barcelona podrien estalviar-se aquestes 
despeses. 
-CP Lledoners: denunciem la problemàtica existent en aquest centre donat la 
manca de personal i la manca seguretat, recordem que els dia 13.11.09 no es 
va fer la reunió del la comissió de seguiment per raó de la manifestació al CP 
Lledoners i demanem que el Departament ha de fer un esforç per més per tal de 
solucionar aquest tema. 
-Repàs de les previsions de resolució de concursos i convocatòria de 
nous processos:  
Promoció especial d’educadors: la base convocatòria  de la promoció 
especial d' educadors la publicaran a finals d’aquest mes de novembre. 
JU024 (concurs restringit de promoció interna del grup Dal grup C):  el dia 
16.11.09 es reuneix el tribunal per acordar la publicació dels resultats de la 
primera prova;  la resolució del concurs i el  nomenament tenen previst que 
sigui a finals del mes de febrer del proper any. 
Els ATSI que hagin superat aquest procés passaran a GSI i els ATAM passaran a 
GAM. Els sindicats representatius i les direccions dels centres es reuniran per tal 
de determinar el dimensionament de GAM o GAMP que  calgui en cada centre. 
Oferta publica i convocatòria oposició grup C: publicació al mes de gener. 
Ens informen que ens han de passar, als sindicats l’esborrany de la 
convocatòria,  volen incloure el dimensionament, pendent de ser  aprovat per el 
Departament de la funció publica, del CP Puig Basses, possiblement aprovaran 
una oferta i després hauran d’ampliar-la. Ens informen que per parlar de les 
bases ens convocaran per tal de reunir-nos. 
Per l’any  2010 s’han demanat 353 places més per el CP Puig Basses  i per el CO 
de Girona (pensen que és la dotació adequada sense comptar sanitaris i 
docents, perquè actualment hi ha entre el CP Girona i el CP Figueres més de 200 
treballadors), han de veure el total del pressupost per establir  si això ho podran 
mantenir (substitucions, reforços). Ferran D. ens informa que  hem de mirar el 
conjunt del capítol 1, la llei de pressupostos ens marca el límit màxim i han de 
veure les necessitats existents per tal de prioritzar. 
A CATAC hem reiterat la nostra demanda de dotació de 8 CRIMO en els centres 
oberts, Assumpta H. ens ha confirmat que  la seva intenció es que tinguin una 
dotació de 8 CRIMO i per el CO Barcelona-2 veuran com ho podran reforçar així 
com els punts febles dels diferents centres (hem recordat el dèficit de GAMP al 
CP Lledoners, CP Homes, CP Brians-2,...). 
Oposició grup B: ens informen que no ho tenen previst donat que no hi ha 
pressupost. 



-Document regulador sobre assignació d' horaris i serveis per personal 
de rehabilitació (pendent de fa 1 any) : Assumpta H. diu que ja tenen 
identificats tots els horaris que es fan i que ahir al vespre ens  van fer arribar 
per mail als sindicats el document de treball corresponent a jornades i horaris 
d’acord amb les disposicions actuals, esperen que els  sindicats les revisem i  els  
fem arribar les consideracions. 
 
-RIERT-EIET: hem demanat l’estat del document que s’ha d' enviar a Funció 
Pública sobre les càrregues de treball de RIET-EIET i ens informen que no 
s’enviarà i per ells aquest tema per part seva està tancat. 
-CP Quatre Camins: respecte a la rotació en el  horari dels GAM ens informen 
que es dirà a les direccions dels centres penitenciaris que es reuneixen amb els 
sindicats i que acordin les rotacions. 
-CP Brians-2: sobre els regulars incompliments en les assignacions dels serveis 
GAMP denunciat en la reunió del dia 03.11.09 Assumpta H. diu que s’ha 
demanat informació al respecte i un cop revisades les ordres de servei han 
observat que no hi ha ningú assignat de manera sistemàtica, durant tot el mes 
d’octubre. Segons la seva informació han estat un total de 8 dies tenint en 
compte que hi ha  2 funcionaries embarassades.  
-Compensació festius als GAM: en  aplicació del  punt 2 de l’Acord de l’any 
98 on s’ha de compensar els festius als GAM es demana que no hi hagi silenci 
administratiu en les reclamacions fetes. Rosa P diu que s’ha demanat informació 
a les direccions dels centres per constatar si els sol�licitants d’aquesta 
compensació han treballat realment els festius que reclamen, i si es així se’ls 
compensarà econòmicament. 
Transport al CP Joves Quatre Camins: Assumpta H. ens diu que modificar 
les parades a la plaça  Catalunya o bé a Sants que eren les alternatives 
presentades, té un cost addicional, amb l’empresa contractada, de 4000 euros i 
per tant no es pot assumir. Ens informen que poden assumir que pari al Clot en 
comptes de la plaça Pare Manjón. Els sindicats demanem  que es reuneixi la 
comissió de mobilitat i que sigui aquesta qui faci l’estudi d’aquest tema. 
Transport CP Lledoners: actualment hi ha un autobús  llançadora des del el 
poble de Sant Llorenç de Vilatorrada fins al CP Lledoners, demanen un transport 
des de l’estació de Manresa fins al CP Lledoners. Ferran D. ens diu que es 
totalment lícit fer aquesta petició. 
CP Quatre Camins: es demana que els tècnics rehabilitació que vulguin puguin 
entrar a les 8.30 hores, i no se’ls exigeixi entrar a les 8 hores, segons l’Acord 
98/99, hi ha aquesta possibilitat d’entrar a les 8.30 hores i sortir a les 15.30 
hores.  Rosa P. diu que ja ho faran. 
Finalment Ferran D. ens ha manifestat la intenció de negociar un nou Acord on 
seguint el panorama econòmic actual, no es contempla cap augment retributiu 
més enllà de l’IPC pactat de forma global,  i si que tenen com a prioritat establir 
uns sistemes de selecció unificats, elaborar un text refós de tots els acords 
vigents i documents signats (actes, instruccions, circulars, etc.), així com    
potenciar la carrera professional mitjançant la promoció interna. En tot cas, 
només ha fet un petit incís, que quan toqui caldrà profunditzar molt més a l’hora 
de regular tots aquests aspectes. 



Els representants de l’Administració adquireixen el compromís de fer-nos arribar 
a les organitzacions sindicals un esborrany al mes de desembre d’enguany, on 
s’assentin les bases per començar a treballar sobre el nou acord, que molt 
probablement serà d’una vigència menor que el que aquest any finalitza. 

 
   
 
 
 
Barcelona, 12 de novembre de 2009 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 

 


