
 

 
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 

06.05.2010 
 

Assistents Administració: M. Jesús M. directora general de Recursos Humans 
i Règim Penitenciari; Jordi S. director de Serveis del Departament de Justícia;  
Assumpta H. sotsdirectora general de Recursos Humans i Econòmics; Ferran D. 
sotsdirector general de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament 
Justícia; Rosa P. cap del servei de Gestió Recursos Humans, Ferran C. cap de 
secció de Selecció i Provisió i  José L. V. cap del servei  de Gestió Penitenciària  i 
Carlos Gr. cap de l’àrea de Seguretat Penitenciaria.  
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT 
Ordre del dia: 
1-Informació sobre la pròrroga de l’Acord 2006-2009. 
2-Informació dels processos de selecció. 
3-Informació i aprovació dels horaris dels caps de serveis del Centres   
Penitenciaris  d’Homes, Joves i Quatre Camins. 
4-Informació sobre l’obertura del Centre Penitenciari de Puig de les Basses i   
del Centre Obert de Girona. 
5-Informació sobre el transport del personal al Centre Penitenciari de Joves i al  
Centre Penitenciari de Lledoners. 
6-Breus de les organitzacions sindicals. 
Desenvolupament reunió: 
1-Informació sobre la pròrroga de l’Acord 2006-2009: Jordi S. ens fa una 
introducció argumentant la crisi econòmica actual; anomena aquest any  com 
un any de transició per les eleccions, tant a la Generalitat com les eleccions 
sindicals, i per aquests motius no es viable  negociar un nou Acord. Ens 
presenten un resum proposta de condicions   de pròrroga de l’Acord 2006-2009 
per dos anys, és a dir fins l’any 2011. CATAC ha fet saber que l’Acord  2006-
2009 ja està, així ho determina el mateix,  prorrogat per un any mes, és a dir 
fins l’any 2010 i que no hi ha la necessitat de signar rés més que el recull i 
resta pendent d’acomplir de l’Acord 2006-2009. CATAC ha reiterat el què varem 
dir en la reunió de la comissió de seguiment del mes de desembre i gener, que 
aquest document no és una prorroga de l’Acord perquè el document presentat 
inclou altres punts i  estem d’acord en prorrogar l’acord anterior i complir el 
pendents i fer un acta o annex on estableixin les condicions noves com poden 
ser els temes de promoció professional que cal regular; el cobrament del 
programa de normalització d’horaris i de millora de prestació del servei per 
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tothom que vulgui adherir-s’hi ( 100 euros mensuals en per limitar els canvis a 
un màxim de 12 anuals); el model medi obert  (dotacions); barems a aplicar 
alhora de tancar un centre penitenciari; elaborar un catàleg formatiu on quedi 
clar la puntuació que es dona a cada curs alhora de participar en un concurs. 
Els representants de l’Administració ens informen que amb el context econòmic 
actual es difícil que el departament d’Economia i Finances i el departament de la 
Funció Publica donin el vist i plau al cobrament del programa de normalització 
d’horaris i de millora de prestació del servei per tothom que vulgui adherir-s’hi, 
recorden que el fet d’acceptar signar un compromís de pagament del PIPE en la 
mateixa quantitat que la  cobrada durant l’any 2009 va costar moltes hores de 
negociació amb aquest departaments. En tot cas el dia 13.05.2010 
l’Adminstració es tornarà a reunir amb els sindicats per tal d’aclarir aquest punt. 
2-Informació dels processos de selecció: 
Oposició grup C JU026: Ferran C., cap de secció de Selecció i Provisió,  ens      
informa que s’han presentat 4978 sol�licituds; la publicació de la llista 
provisional d’admesos i exclosos es farà el dia 14.05.2010; l’ inici de les proves, 
es farà la segona quinzena de juny, el dia 19 o el dia 20.06.2010 (mati/tarda, 
és a dir, tot al mateix dia) i el curs selectiu després de l’estiu. 
Oposició restringida educadors JU025: avui ha sortit publicat al DOG la resolució 
del procés. 
Concurs restringit CP Joves JU/CP001/2010: la seva publicació està prevista  
per el dia 10.05.2010. El concurs general de mèrits i capacitats esta limitat al 
personal d’àmbits determinats del Centre Penitenciari Joves per a la provisió de 
llocs de treball del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, 
grup de serveis penitenciaris ubicats a centres penitenciaris de la localitat de 
Barcelona (pacte de retorn funcionaris desplaçats per el tancament del CP Joves 
on tenen ocupat o tenen reservat un lloc de treball amb destinació definitiva 
com a genèric/a d’oficina, genèric/a servei interior, genèric/a àrea mixta 
vigilància o genèric/a àrea mixta prestacions al Centre Penitenciari de Joves de 
Barcelona i que no van poder quedar-se al CO Barcelona-2). 
Concurs general de trasllats JU/CP002/2010: la seva publicació està prevista  
per el dia 12.05.2010. 
Ferran C. ens informa que tenen previst fer un concurs de comandaments per el 
CP Puig de les Basses. Els sindicats hem demanat que quan es convoquin els 
concursos surtin la totalitat de places vacants de totes les àrees, l’Admistració 
diu que és un tema de manca de recursos, principalment manca de personal 
alhora de gestionar els concursos. 
3-Informació i aprovació dels horaris dels caps de serveis del Centres       
Penitenciaris  d’Homes, Joves i Quatre Camins: han quedat aprovats al CP 
Quatre Camins l’horari dels CS és T,M,M,T/N L,L,L,L,L,L,T,M,M,T/N,L,L,L,L,L; al 
CP Homes els CS del torn de tarda avancen  la nit quedant T,T,T,T/N, L,L,L,L,L,L 
i els CS del torn de matí queden igual que abans M,M,M,M,N, L,L,L,L,L. 
4-Informació sobre l’obertura del Centre Penitenciari de Puig de les Basses i del  
Centre Obert de Girona: el dia 8.06.2010 és farà una vista a les obres del CP  
Puig de les Basses   i es farà la presentació de tota la normativa. 
5-Informació sobre el transport del personal al Centre Penitenciari de Joves i al 
Centre  Penitenciari   de Lledoners: Assumpta H.,   sotsdirectora    general     de    



Recursos Humans i Econòmics, ens informa el transport del personal al P Joves   
tindrà parada a Fabra i Puig i a la avinguda Meridiana (alçada carrer Ansona, 
núm. 12) suprimint la parada del carrer  Pérez del Pulgar. Pel que fa  al 
transport del personal al CP Lledoners esta previst l’adjudicació però ens 
informen que tenen previst per al mes de juliol una parada a l’estació 
d’autobusos/estació de ferrocarrils de la Generalitat , a l’estació de la RENFE  i 
al CP Lledoners. 
6-Breus de les organitzacions sindicals:  
-Model Medi Obert: CATAC demana que cal regular i signar aquest el model 
medi Obert perquè l’experiència ens ha de fer veure als representant de 
l’Adminstració que actualment és un “nyap”, el CO Barcelona-2 té 258 interns, 
quan se’ns va dir que mai passaria de 200 interns, sabem que en les 
habitacions individuals s’estan posant 4 llits i el fet es preocupant; s’han 
incrementat els robatoris a la zona antiga de pavellons; no s’ha unificat un 
procediment i el prototip de centre obert no funciona; el CO Barcelona-2 té 
moltes baixes mèdiques de personal perquè quan hi ha un mal ambient laboral 
s’incrementa l’absentisme per motiu d’infermetat; l’estil  prepotent i dictatorial 
de la directora del CO Barcelona-2 provoca que el clima laboral no sigui bo. 
CATAC exigeix un compromís per part de l’Administració de no obrir un centre 
sense les dotacions suficients com ha passat amb el CO Barcelona-2, cal 
incrementar els GMO i els CRIMO. Assumpta H. diu que es posin més llits no vol 
dir res, entenem que són per fer bonic i li hem fet saber...referent a les 
incidències, baixes mèdiques són 11 i que 6 han estat substituïdes fent un 
important esforç donat la situació que hi ha. 
-Reforços d' estiu  pels diferents centres: Assumpta H. diu que en aquests 
moments no poden destinar diners per cobrir reforços d’estiu. Ferran D. afegeix 
que cal un sobreesforç per l’administració correcta dels recursos existents, 
respectant, evidentment, les normes i els procediments establerts. CATAC 
demana un esforç perquè podríem tenir un conflicte greu donat que la situació 
està essent molt complicada i esperem no lamentar una crisi greu com la del 
motí de l’any 2004 al CP Quatre Camins, perquè rels recordem que l’estiu es un 
període més actiu. José L. V., cap del servei de Gestió Penitenciària, diu en cas 
de reforçar amb personal un centre caldria prioritzar i el CP Model seria un 
d’ells. 
-Monogràfic de Puig de les Basses: CATAC lamenta la lentitud i la poca 
transparència en el tema d’obertura del CP Puig de les Basses. 
-Informació sobre les diferents comissions que s'han format arrel de la propera 
apertura del CP Puig de les Basses i CO Girona: els sindicats hem denunciat 
l’assignació a dit per part del director del CP Girona i del director del CP 
Figueres per l’assistència en aquestes comissions i hem demanat que  degut a 
les queixes del personal d’aquests centres que estan interessats en l’assistència 
en aquestes comissions. 
-Dèficit de GAMP i CAF a diferents centres: CATAC ha demanat el 
redimensionament a tots els centres de Catalunya dels GAMP i CAF  
-Agressions a funcionaris i increment de conflictivitat en diferents centres. 
-Instrucció a tots els centres penitenciaris referent a la formació: no s'aplica el 
mateix criteri alhora de descomptar/comptar les hores de formació: en 
determinats centres alhora d’assistir a un curs de formació no es comptabilitza 



el desplaçament al mateix de la borsa d’hores per formació i en determinats 
centres si, demanem un criteri comú per tal d’evitar aquest greuge comparatiu. 
Assumpta H. es compromet a tenir-ho fet per la propera reunió de la comissió 
de seguiment, el dia 08.05.2010. 
-Document regulador sobre assignació/cessament comissions de servei: CATAC 
i CCOO demana l’elaboració d’aquest document. 
-Document regulador sobre assignació d' horaris i serveis per personal de 
rehabilitació (pendent de fa 1 any, us adjuntem esborrany): CATAC i CCOO 
demana l’elaboració d’aquest document. 

 

 

 
  
Us seguirem informant.  
 
Barcelona, 6 de maig de 2010  
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 

 


