
 

COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
10.05.2011 

Assistents Administració:  Rosa P. sotsdirectora general de Recursos Humans 
i Econòmics, Ferran D. Ferran D. sotsdirector general de Recursos Humans i 
Relacions Laborals del Departament Justícia;  Ferran C. cap de secció de 
Selecció i Provisió; Jose L. V sotsdirector general de Centres i Gestió 
Penitenciària i Carlos Gr. cap de l’àrea de Regim Interior Penitenciari; 2 
representants  de la direcció general de la Funció  Publica. 
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT. 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 4 de març de 2011 
2. Situació participants i interins del procés selectiu JU026 
3. Monogràfic horaris educadors socials: propostes de dates. 
4. Monogràfic borsa de treball: proposta de criteris i dates. 
5. Torn obert de paraules: 

 
Desenvolupament de la reunió: 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 4 de març de 2011: 
s’aprova i es signa l’acta de la reunió del dia 4.03.11. 
2. Situació participants i interins del procés selectiu JU026: Ferran C. ens 
informa que la posada en funcionament del CP Puig de les Basses no es farà fins 
primer semestre 2012 (un cop hagi estat aprovat el pressupost per l’any 2012) 
per tant  no es podrà obrir ni el CP Puig de les  Basses ni el CP  Obert de Girona 
fins aquesta data. El 27.05.11 finalitzen les pràctiques als centres penitenciaris 
dels participants del procés selectiu JU026, es preveu la  segona quinzena juny 
la resolució parcial d’aquest procés, perquè no poden ser ocupades les places 
del CP Puig de les Basses (aquestes places es cobririen en l’obertura del centre 
durant el primer semestre de l’any 2012), l’acte públic per escollir vacants es 
preveu per la segona quinzena juny i primera quinzena juliol per a la publicació 
de la resolució al DOG. 
Pel que fa al procés selectiu JU026 cal tenir en compte 2 opcions, les quals 
estan en període d’estudi: 
- Resolució parcial i ajornament de la  presa de possessió al CP Puig de les 

Basses: es faria l’acte públic de tria de vacants pures, són unes 350 places 
que es podrien nomenar, la resta fins a les  470 s’hauria d’ajornar l’acte 
públic de tria de places i evidentment la seva incorporació.  

- Resolució parcial i ajornament de la  presa de possessió al CP Puig de les 
Basses: es faria l’acte públic de tria de totes les vacants incloent les vacants 
del CP Puig de les Basses, 470 vacants,  però ajornant la seva incorporació. 
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Ferran D. ens informa que han d’estudiar-ho jurídicament, han de veure la 
delimitació jurídica entre la fase que el concursant  esta aprovat i nomenat, 
perquè el nomenament pot generar expectatives jurídiques de cobrament de les 
retribucions malgrat quedi especificat que estàs aprovat però no prens possessió 
al CP Puig de les Basses fins que s’obri.  
Els sindicats demanem que tots els aprovats vagin a l’acte públic , pensem que 
tècnicament si és viable i tant és que els concursants aprovats triïn plaça  ara 
com a l’octubre. Rosa P. diu que miraran i estudiaran la possibilitat plantejada. 
Ferran D. diu que no vol donar més expectatives que les reals i que 
l’Administració no  es trobi amb sorpreses jurídiques...és un fet nou i mai havia 
passat. Amb  el context actual  no poden nomenar interins i per tant han de 
resoldre aviat la convocatòria perquè la gent s’incorpori a les vacants que estan 
pressupostades. 
3. Monogràfic horaris educadors socials: propostes de dates:  
S’acorda data per a la reunió el divendres 20 a les 11 matí, abans 
l’Administració ens farà arribar  la seva proposta. 
4. Monogràfic borsa de treball: proposta de criteris i dates: 
S’acorda data per a la reunió el divendres 24 a les 11 matí. 
5. Torn obert de paraules: 
Informació sobre el cessament d’interins per codi plaça: Rosa P. ens informa 
que  s’han fet 7 cessaments per codi plaça perquè aquesta és la interpretació de 
la Instrucció, diu que la interpretació és cessar i nomenar,  s’han assessorat per 
el interventor per si es podia fer: cessar i recol�locar, el interventor  ho va 
entendre, i posteriorment als 7 cessaments s’han fet 2 moviments més tal i com  
es feien abans. Ferran D. diu que tècnicament  és  una reassignació, és a dir no 
salta el funcionari si no que salta el menys antic, però realment el reassignat és 
el funcionari que torna, per tant cal polir la forma: reassignació amb un únic 
moviment, el text literal és reordenar seguint criteris objectius com l’antiguitat. 
En informen que als alumnes en pràctiques, del procés selectiu JU026 si els 
respectaran els dies de vacances, Rosa P. diu que actualment ja s’està fent. 
Dificultats per gaudir permís de 15 dies als candidats a les eleccions municipals: 
sembla ser que al CP Model hi ha un problema per disposar dels dies. Rosa P. 
ens informa que  al CP Quatre Camins hi ha  21 candidats a les eleccions  
municipals, al CP  Joves hi ha 2 candidats a les eleccions  municipals.  
Dificultats en disposar de les hores extres treballades en els 15 dies posteriors a 
la seva realització: en el CP Brians-2, Rosa P. diu que no hi ha un criteri on  
estableixi que si per necessitats del servei no pots gaudir de la compensació per 
hores extraordinàries treballades en els 15 dies següents a la seva realització i 
ho perdis.  
Es demana la Relació de Llocs de Treball: Rosa P. diu que  forma part del 
registre informàtic de la Generalitat, i no volen fer-lo arribar a ningú per 
seguretat. Rosa P. diu un cop tinguin la informació de com queda podrem, els 
sindicats, fer consulta de codi lloc. 
Es demana una Instrucció comú sobre la formació. 
Resolució concurs general: primera quinzena juny publicació DOG  de forma 
conjunta amb la resolució parcial del procés selectiu JU026. 
Concursos restringits CP Obert Girona: Ferran C. ens informa que el concurs 
restringit de CRIMO es reactiva i ja fa temps que estava  enviat al DOG per la 



seva publicació i estan a l’espera de que el publiquin. Passa el mateix amb la 
resta de concursos pendents com són els concursos de comandaments de l’ 
àmbit de   rehabilitació, interior i administració al  CP Puig de les Basses. CATAC 
demana que el desenvolupament del concurs restringit per al CP Obert de 
Girona vagi en consonància amb el concurs de comandaments per al CP Puig de 
les Basses, és a dir, donat  que la publicació del concurs restringit per al CP 
Obert Girona es va retrassar el desenvolupament del mateix no torni a patir 
endarreriments. 
Davant l’entrada en la borsa de treball de concursants del procés selectiu JU026 
que estaven per darrera en l’ordre de puntuació d’aspirants que estaven fent el 
curs selectiu demanem el rànquing de la JU026: ens informen que, 
efectivament, al mes de desembre van entrar 50 participants de la JU026 en la 
borsa i més tard  17 posteriors que passen per davant dels 50 i l’ordre serà el 
de puntuació més alta. 
Ferran D. Ens informa que estan fent gestions per obtenir l’autorització del 50 
per cent de reposició de les vacants. 
Els sindicats ens queixem de la convocatòria d’un  lloc de treball de subdirecció 
CP Obert Ponent donat l’actual context econòmic: Rosa P. diu que aquesta  
plaça va ser creada i pressupostada el 1.9.2005 i  en aquest moment s’ha 
publicat la convocatòria.  
Pel que fa al temari de juristes aquest està pendent de signatura de la 
Consellera i  en 2 setmanes com a màxim es publicarà. Ens tornen a dir que 
queden aturades les convocatòries d’oposicions de l’àmbit de rehabilitació fins 
que no s’aprovi el nou pressupost. 
FAS s’està estudiant el representat de FP diu que encarà no hi ha res. 
Transport CP Joves Quatre Camins: l’Administració va dir que per part d’ells i de 
l’empresa de transport no hi ha inconvenient per tant és va acordar avançar 
l’horari del transport en 15 minuts, Rosa P. diu que enviarà un correu electrònic 
comunicant-ho. 
Vestuari: Rosa P. diu que s’ha enviat a tots els centres que revisin la relació de 
talles del personal tot i que no es podrà donar a tothom vestuari per manca de 
pressupost, es lliurarà per deteriorament del mateix. 

 
 
 

 
Us seguirem informant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 10 de maig de 2011 
Secció sindical de presons 
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