
 

COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
14.01.2010 

Assistents Administració: Assumpta H. sotsdirectora general de Recursos Humans i 
Econòmics; Ferran D. sotsdirector general de Recursos Humans i Relacions Laborals del 
Departament Justícia; Rosa P. responsable de Planificació i Promoció de Recursos 
Humans, Ferran C, cap de secció de Selecció i Provisió i  Jose L. V. cap del servei de 
Gestió Penitenciària, Carlos Gr. responsable de seguretat del servei de Gestió 
Penitenciària 
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT 
Ordre del dia: 
1.-Pròrroga de l'Acord (2006 – 2009) del grup de treball de l’àmbit penitenciari 
depenent de la Mesa Sectorial de     Negociació de Personal d'Administració i Tècnic de 
la Generalitat de Catalunya en relació amb les condicions de treball del personal 
penitenciari.  
2.-Proposta circuit de selecció EPOCA   
3.-Torn obert de paraules.  
Desenvolupament reunió: 
El primer punt a treballar ha estat sobre el punt dos de l’ordre del dia: 
Proposta circuit de selecció ÈPOCA: els sindicats hem estudiat i valorat el document 
presentat ahir per l’Administració, sobre la selecció amb anunci al portal de l’empleat 
ÉPOCA de llocs de tractament de centres penitenciaris i de serveis socials de l’àmbit 
penal quan han estat exhaurides les llistes de provisió provisional per a l’any en curs 
de llocs base de  tècnics de tractament i un cop exhaurida la llista de provisions 
provisionals provinent dels concursos finalitzats així com les possibles llistes dels 
concursos en marxa de llocs de comandament de tractament. Ha diferència de CATAC i 
CCOO que hem presentat esmenes, bàsicament de matisos, a la  proposta perquè 
topen amb el sistema establert UGT ha acceptat el document. 
Els sindicats hem demanat que ens passin els documents amb l’antelació suficient per 
tal de poder enviar les nostres propostes. 
 
CP Lledoners: davant a la greu problemàtica del DERT on les portes de les cel�les 
poden ser manipulades, per tant ser obertes per els interns,  Jose L. V. ens informa 
que ahir va visitar al CP Lledoners a petició expressa de la directora general qui va 
donar ordres estrictes sobre la conducció immediata dels interns on no quedes 
garantida la seguretat, després de fer les comprovacions pertinents  porta corredera 
d’alguna cel�la del DERT pugui ser oberta per dins. A CATAC ens hem queixat de la 
manca de seguretat en els nous centres, motiu de reivindicació continua per part 
nostre i hem recordat als representats de l’Administració, perquè no és la primera 
vegada que ho diem,  que no és poden obrir centres penitenciaris en aquestes 
condicions de risc: la manca de subministres de llum, la manca seguretat i risc 
d’incendis, no disposar d’infermeria en la inauguració d’un centre penitenciari, que 
s’obrin les portes,... en definitiva ens trobem en què  un centre penitenciari  del segle 
XXI té menys seguretat que un centre penitenciari de principis del segle XXI això no és 
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pot admetre de cap manera. Demanem als representants de l’Administració que cal 
exigir responsabilitats a les empreses constructores. 
 
Pròrroga de l'Acord (2006 – 2009) del grup de treball de l’àmbit penitenciari 
depenent de la Mesa Sectorial de     Negociació de Personal d'Administració i 
Tècnic de la Generalitat de Catalunya en relació amb les condicions de treball 
del personal penitenciari: Assumpta H. diu que volen saber quina és l’opinió dels 
sindicats referent a aquest tema, a CATAC hem reiterat el què varem dir en la reunió 
de la comissió de seguiment anterior, 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 pot ser els temes de promoció professional que cal regular.  Pensem que 
davant el context econòmic actual s’ha de intentar complir el màxim que és pugui.  
 
Torn obert de paraules: 
CONCURS DE TRASLLATS C:  s’han enviat bases, falta resposta assessoria jurídica 
per dret a retorn. 
JU024: les direccions centres penitenciaris tenen instruccions de tractar amb els 
sindicats les reconversions de les places, i es consensuïn les places de GAMP i GAMV 
que s’ han d’ oferir als ATAM aprovats. La setmana vinent o la següent és reunirà el 
tribunal.  
OPOCISIÓ RESTRINGIDA EDUCADORS (JU025): es publicarà la llista admesos i 
exclosos a finals de mes; s’han presentat 20 sol�licituds i han estat  4 exclosos;  en 
principi no hi ha calendari. 
OPOSICIONS TÈCNIC ESPECIALISTA (JU026): està pendent  definir el concepte de 
bases i convocaran a reunió, ens informen que sortiran  266 places d’oferta publica, hi 
ha una diferència de 29 places no reservades i en comissió de serveis que el 
departament de la funció Pública diu que no poden surtin en oferta pública i resta 
pendent el dimensionament del CP Puig de les Basses ens informen que seran sobre les 
200 places.  
OPOSICIONS REHABILITACIÓ: ens informen que del procés selectiu de psicòlegs el 
departament de Funció Pública diu que publicaran al mes de febrer el àmbit 
professional. Estudiaran la creació d’una comissió tècnica per tractar temes sobre les 
bases de tractament. 
DOCUMENT DE TREBALL SOBRE HORARIS: CATAC i CCOO hem manifestat el 
nostre desacord en el document perquè no hi queden recollits tots els horaris, ens 
informen que han sol�licitat a les direccions dels centres penitenciaris la informació. 
 
Us seguirem informant. 
 
Barcelona, 14 de gener de 2010  
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 
 


