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    NOTA INFORMATIVA 
   REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT.  “NOU ACORD”   
   17  D´ OCTUBRE DE 2006. 
 
Assistents: ADM: Director general de Recursos i règim penitenciari, subdirectora 
general de Recursos Humans  i  cap del Servei de Centres. 
Sindicats:  CATAC-IAC,  CCOO-UGT. 
                                   
                             « DESENVOLUPAMENT » 
 
1.REORGANITZACIÓ CP.DONES. 
I de com, on “dije digo ara digo diego”. El Dtor general ens informa que 
finalment nomès s´efectuara un canvi de nom , però es mantindrà 
l´estructura actual fins el canvi definitiu amb l´entrada en funcionament del 
centre de Sant LLorenç. El motiu del canvi, que sortira publicat en el DOGC 
dins d´uns dies, es la confusió que genera la Secció Oberta d´Homes (la 
mes gran de tot Catalunya). 
 
2.OPOSICIONS. 
2.1. C. 150 places. Avui ha sortit publicat el llistat definitiu d´admesos i 
exclosos. 
1ª prova. 21 d´octubre. Facultat de Ciències Econòmiques.  
 
2.2. C. 309 places. 
S´ha de publicar una correcció en el DOGC (la propera setmana), ja que hi 
ha hagut una errada en la taula de les proves físiques, que cal esmenar. 
Això comporta  tornar a obrir un nou termini de 20 dies per presentar 
instàncies. 
 
3. HORARIS DE CAPS DE SERVEIS. 
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Nomès es ratifica la modificació feta en el CP.GIRONA ( cicles de 12 dies  
amb torn fixe de matí o tarda, amb la següent cadència: M-M-M-M/N-L-L-L-
L-N-L-L-L  o  T-T-T-T/N-L-L-L-L-N-L-L-L. 
Continuen sense aprovar-se els horaris dels centres penitenciaris de 
BRIANS, Q.CAMINS, PONENT, JOVES i PHPT. 
A Joves i PHPT, segons l´Adm. nomès s´han de fer uns petits ajustos, del 
comput d´hores en el primer cas i en el cicle horari en el PHPT(nomès 
volen 2 corretorns i no 3). 
En els altres centres, BRIANS, p.ex. el problema es el requisit  dels 4 torns  
diürns imposat per l´Adm.  
CATAC ha indicat clarament a l´Adm. QUE AQUEST ES UN REQUISIT 
IMPOSAT PER L´ADM, que el nostre sindicat no recoltza. El problema es 
que el 25 de juliol ja es va aprovar un horari , el del CP.HOMES,amb el 
suport de CCOO i UGT, amb aquestes caracteristiques i  això, fa que 
l´Adm. pugui exigir a la resta de centres grans que adoptin un horari 
semblant. 
El 15 de novembre es la data límit, que ens indica l´Adm. per tenir aprovats 
tots els horaris de caps de serveis. 
 
4. CONCURS COMANDAMENTS ( 4.10.06). 
Com en aquest concurs, no surten places de Caps de serveis en el PHPT 
(ja que fins que no es modifiqui la RLT i es faci el concurs restringit son 
places de Cap de Centre), es farà una instrucció perque tothom que vulgui 
optar a substitucions o vacants en aquest centre ho pugui fer. 
 
5. CONCURS RESTRINGIT CAPS DE CENTRE A CAPS DE SERVEIS. 
EN TOTAL ES RECLASSIFICARAN  78 CAPS DE CENTRES EN CAPS DE 
SERVEIS.  
La participació es obligatoria i s´haurà de presentar instancia (CATAC va 
demanar que l´Adm. podia fer-ho d´ofici i aixi estalviar tràmits als afectats, 
però no ho van aceptar). 
L´Acord de govern s´aprovara a la reunió del dia 24, i esperen poder fer, la 
seva tramitació en un termini de 3-4 setmanes. 
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MOLT IMPORTANT. L´Adm. ha indicat que es resoldrà abans el concurs 
restringit que el general de comandaments de vigilancia, per la qual cosa, 
el personal que actualment esta fent de cap de centre, de forma provisional 
o mitjançant substitucions, cessarà, ja que les noves places de CAPS DE 
SERVEIS (les reconvertides), s´hauran de cobrir seguint els criteris 
establerts (últim concurs de comandaments resolt). 
 
6. RECONVERSIÓ DE CUAM EN CAF. 
S´efectuarà, seguint el mateix procediment que els comandaments 
d´oficines, la modificació de la R.L.T. 
 
7. COMISSIONS DE SERVEIS. 
Davant la queixa dels sindicats per les irregularitats produïdes en alguns 
casos, com sempre, centrades casi exclusivament en el CP.Ponent, l´Adm. 
ha acceptat concedir nomès les regulades a l´Acord  i que les peticions per 
circumstàncies excepcionals siguin valorades a la Comissió de 
Seguiment. 
Així mateix, no s´acceptara que els interins puguin permutar la seva plaça. 
 
8. GAM 4x3. 
S´acordà, que mitjançant acord entre direcció i seccions sindicals, si algun 
centre ho vol, pugui modificar el ritme de cadència del nou horari, es a dir, 
que pugui ser mensual, trimestral, etc.  
 
9. PROMOCIÓ PROFESSIONAL (nivells). 
S´ha acordat fer una reunió especifica el proper dilluns, dia 23 , per 
començar a redactar les bases d´aquest concurs. 
L´Adm. indica, que malgrat el retard en la seva posada en marxa, es 
respectaran els efectes econòmics fixats a l´Acord, es a dir, el 1 de 
setembre. 
BARCELONA, 19 D´OCTUBRE DE 2006. 
SECCIÓ SINDICAL DE PRESONS 
CATAC-IAC  
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