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REUNIÓ COMISSIÓ SEGUIMENT 
12/07/2007 

Assistents Administració:  Miquel T. Director General de RRHH, Rosa T. 
Subdirectora General RRHH, Juan Pere C. Cap Servei de Medi Obert i Serveis 
Socials i Carme T.  Responsable planificació i promoció RRHH  
Assistents Sindicats: CATAC, CCOO i UGT. 
Odre del dia: 1.Medi Obert 
                       2.Mobilitat 
                       3.Rehabilitació 
                       4.Absentisme, control horari, presència 
                       5. Funcions del grup B 
 

Desenvolupament 
Miquel T. ens fa una explicació del per què avui no es tractarà el tema de 
Rehabilitació, punt 3 de l’ordre del dia, ens argumenta que el document regulador 
de Rehabilitació està a Funció Pública pendent d’un debat intern i encara no l’han 
retornat , que aquest document ha de regular temes tant importants com son els 
elements de selecció, convocatòries, temari, mobilitat, puntuació màxima 
concursos,.... estan construint un model que resolgui les problemes existents i fins 
al SETEMBRE no serà motiu de treball per part de la comissió de seguiment de 
l’Acord. Mes llargues, com sempre... 
Ens diuen que el procés de funcionarització dels educadors laborals sortirà publicat 
demà el 13/07/07. Es un procés que preveuen durarà de 6 a 7 mesos. La promoció 
interna d’educadors, diuen, serà al SETEMBRE. .El concurs de trasllats 
d’educadors, diuen, s’està tramitant perquè surti aviat. 
El concurs de juristes pensen que és publiqui la segona quinzena de SETEMBRE 
En quan al punt 2 de l’ordre del dia mobilitat es fixa data de reunió de la comissió 
de mobilitat el 19/07/07. 
Punt 5 de ens passen un esborrany de les funcions del grup B, una proposta 
definició del lloc de treball del cos de diplomats, grup serveis penitenciaris. Per el 
seu estudi i presentació d’al�legacions per el SETEMBRE. 
Punt 1 de l’ordre del dia Medi Obert ens passen un esborrany de l’estructura 
organitzativa dels centres de Medi Obert. Els classifiquen en dos tipus segons la 
capacitat, de fins a 150 interns i de fins a 350 interns. Han sortit diferents 
divergencies  entre els representants de l’Administració i els sindicats , sobre 
horaris del Caps d’Unitat, dotacions, vestuari dels treballadors de Medi Obert, etc... 
Ens han demanat  que  els sindicats fem l’anàlisi de les funcions i necessitats de 



cada centre obert de Catalunya. Volen estructurar el Medi Obert així com les 
funcions dels Genèrics Medi Obert, calendari tancament de CP Joves. Els sindicats 
reclamem que ens facin arribar un document on quedi regulat el dimensionament 
de la plantilla, horari i retribucions del treballadors dels centres de Medi Obert . Fins 
al SETEMBRE no ens el faran arribar... 
El tema sobre l’estat de creació de la nova agencia de l’àmbit de treball social el 
Director General de RRHH diu que està en un procés molt embrionari.  
En la última reunió de la comissió de seguiment Catac va demanar que quedes 
regulada la figura del delegat de mesures penals alternatives , el director general 
de RRHH diu que els DEM no poden estar coberts per funcionaris interins sinó per 
funcionaris de carrera i mitjançant concurs, ens diu que recull les nostres peticions 
de resoldre  les diferències de retribucions entre els treballadors socials i els 
educadors  i al SETEMBRE ens donaran resposta. 
El punt 4 de l’ordre del dia sobre absentisme, control horari, presència no s’ha 
abordat donat que els representats de l’Administració tenien presa per acabar la 
reunió i han dit que al mes de SETEMBRE en parlaríem. Ens han avançat, però 
que a partir de mes de novembre el control d’horari és feria per Epoca i en el 
període d’un any s’aniria establint progressivament. 
 

Valoració Catac 
Sempre el mateix, donar llargues, sobren els comentaris, al mes de juliol era un 
mes on es pretenia avançar en temes d’importància cabdal per tots nosaltres però 
no, ara sembla ser que al mes de SETEMBRE serà la pedra angular de tot l’any i 
el mes miraculós on es solucionaran tots els temes pendents... 
 
 
Altres informacions d’interès: 
1.El 6/07/07 Catac no va anar a la reunió de política penitenciaria amb 
l’administració com a mesura de pressió a la voluntat d’aplicació per part de 
l’Administració de la circular 4/2004 on els funcionaris ens hauríem de escorcollar 
els uns als altres en entrar als centres penitenciaris. 
2.El 19/07/07 al CAR de Sant Cugat podran fer les proves físiques homologades 
tots els interins que van sol�licitar-ho i van quedar exclosos per antiguitat,... la 
responsable de planificació i promoció RRHH ens diu que s’avisarà a tots els 
interessats . 
3.Les places que s’oferiran en l’acte d’adjudicació de la JU020 son les que no van 
quedar cobertes en el concurs de trasllats menys les de la JU018. 
 
Barcelona, 12 de juliol de 2007 
 
Secció sindical de presons  
CATAC 
 


