
 

Reunió Comissió Seguiment 

25/02/2009 
 

Assistents Administració: Mª Jesús E. Directora General de Recursos  i  Règim Penitenciari; Assumpta 
H. Sotsdirectora General de Recursos i  Règim Penitenciari; Ferran C. Cap de Selecció i Recursos; Ignasi 
J. Cap d’unitat formació contínua del CEJFE i Teresa P. Cap d’unitat de formació inicial. S’incorpora 
més tard a la reunió el Sotsdirector General de relacions laborals Ferran D.. 
Assistents Sindicats: CATAC,CCOO i UGT. 
Ordre del dia: 

• Informació sobre el Pla de Formació 2009 
• Situació de l’aprovació de l’àmbit funcional d’execució penal  
• Situació dels concursos de comandaments  
• Promoció interna especial del Cos Auxiliar Tècnic de la Generalitat de Catalunya, Grup Serveis 

Penitenciaris, al Cos Tècnic d’Especialistes de la Generalitat de Catalunya, Grup Serveis 
Penitenciaris  

• Previsions de convocatòries per a l’any 2009  
 
Desenvolupament de  la reunió: 

Lamentem que la reunió del mes de gener hagi estat posposada  quedant finalment traspassada a la 
comissió de seguiment del mes de febrer. Esperem que no sigui costum i així ho manifestem eliminar 
sessions de treball, recordem que al mes de novembre també va pasar el mateix.  CATAC va demanar 
afegir els punts del PIPE i l’elaboració del document regulador sobre l’assignació d’horaris i serveis per 
al personal de rehabilitació o l’ordre del dia. Recordem que en el mes de desembre l’Administració es va 
comprometre a fer un monogràfic per estudiar l’ adaptació del document regulador sobre l’assignació 
d’horaris i serveis per al personal d’interior a l’àmbit de rehabilitació.  
Informació sobre el Pla de Formació 2009 : els representants del CEJFE ens lliuren un document 
informatiu sobre la Unitat de formació continua en execució penal. Formació 2009 DGSP i un document 
informatiu sobre la Unitat de formació inicial. Mapa d’activitats 2009, en aquest documents s’informa 
sobre la formació prevista per l’any 2009, el número de places per curs, hores i dates.  Lamentem que 
aquesta informació no hagi estat lliurada abans per el seu estudi però a cop d’ull detectem  que l’activitat 
formativa no ha esta incrementada ni en el número de places per curs, ni en el número de cursos, ni en la 
formació descentralitzada...els representants del CEJFE diuen que és un tema pressupostari i no poden 
oferir més si no s’incrementen els recursos. El període d’inscripció als cursos finalitza el 13.03.2009, 
recriminem el fet que hi ha inscripcions tancades ja que redueixen el número de possibilitats en l’accés a 
la formació, ens informen que  els directors dels centres triaran qui accedeix als cursos, demanem que els 
criteris d’accés als cursos estiguin oberts a tots els destinataris i imperin els criteris de destí.  
Els dies 25.03.2009 i 01.04.20009 els representants del CEJFE  informaran als sindicats sobre el control 
d’inscripcions a la formació i Assumpta H. Sotsdirectora General de Recursos es compromet a reunir-se 
amb els sindicats abans de plantejar la formació per l’any 2010 per tal de fer un estudi de les necessitats 
en la formació.  
Situació de l’aprovació de l’àmbit funcional d’execució penal: Ferran D. Sotsdirector General de 
relacions laborals ens informa  que aquest tema està pendent de què la Direcció General de la Funció 
Pública faci la proposta d’acord de govern de l’àmbit d’execució penal abans de l’estiu. Fins que no es 
tingui el text de la proposta no es podrà treballar amb els sindicats per tal de que facin les aportacions 
necessàries. Ferran D. diu que  degut a l’elevada provisionalitat i  interinatge cal la necessitat d’una 
arquitectura de base que permeti regularitzar i infiltrar al personal que té més competències i reduir la 
temporalitat. 
Situació dels concursos de comandaments:   
Àmbit rehabilitació JU/CP001/2008:   febrer  primera part de la segona fase 
                                                              del 04.03.09 al 13.03.09 segona part (entrevistes) segona fase 
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                                                              finals mes de març resoldre el concurs 
                                                              09.04.09 publicació en el DOG 
  
Àmbit administració JU/CP002/2008: del 02 al 23.03.09  primera part de la segona fase 
                                                              02.04.09 evaluació 
                                                              del 25.03.09 al  15.04.09 segona part (entrevistes) segona fase 
                                                              finals mes de abril resoldre el concurs 
                                                              primera quinzena maig  publicació en el DOG 
 
Àmbit   interior   JU/CP003/2008:       27.02.09 publicació 1ra fase llista definitiva mèrits 
                                                              entre 2na quinzena maig i 1ra quinzena abril primera part 2na fase 
                                                              principis d’abril segona part (entrevistes) segona fase 
                                                              del 25.03.09 al  15.04.09 segona part (entrevistes) segona fase 
                                                              primera quinzena juny  publicació en el DOG 
Ens informen que aquestes dates són orientatives.  
A CATAC manifestem que no ens sentim vinculats amb la valoració del curs i entrevistes  entenem que 
l’esperit de l’Acord no era aquest. 
El concurs de trasllats general anual ens informen que tenen  previst per principis del mes de  juliol. 
Promoció interna especial del Cos Auxiliar Tècnic de la Generalitat de Catalunya, Grup Serveis 
Penitenciaris, al Cos Tècnic d’Especialistes de la Generalitat de Catalunya, Grup Serveis Penitenciaris: 
des de la publicació de la llei en el DOG els funcionaris en actiu del grup D que estiguin en excedència 
del grup C tenen un termini de 3 mesos, fins el 01.04.09, per demanar la incorporació al grup C al mateix 
lloc i plaça que ocupen del grup D ( ATSI=GSI ; ATAM=GAM). 
Hauran de fer oposició els funcionaris del grup D que tinguin els requisits de titulació, o una antiguitat 
superior a 10 anys, o una antiguitat entre5 i 10 anys i el curs d’habilitació superat per accedir al cos de 
tècnics especialistes.  Els funcionaris del grup D que no tenen titulació i tenen antiguitat de 5 anys han 
començat aquesta setmana a fer el curs d’habilitació. Els representants de l’Administració ens informen 
que abans del 05.03.09 ens faran una proposta de bases d’oposició i que bàsicament consistirà en una 
prova tipus  test de 50 preguntes amb 4 respostes alternatives i un supòsit pràctic. 
PIPE: el proper mes ens informaran  si la taxa d’absentisme s’ha reduït al 7% durant l’any 2008. 
Recordem que en cas de veure’s reduïda es devengarà la quantitat de 140 € mensuals a cobrar l’any 2009. 
 
Mª Jesús E. Directora General de Recursos  i  Règim Penitenciari ens informa  que  vol fer el 
dimensionament del CP Puig de les Basses i del Centre Obert de Girona i que faran una oferta de 
dimensionament real, esperem que no sigui com la del Centre Obert de Barcelona 2. També preveuran 
augmentar de personal els centres antics que vagin justos i incloure/ho en els pressupostos del 2010. A 
finals del mes de març ho vol tenir fet i a principis del 2010, concretament el 02.01.2010, publicar l’oferta 
publica de places. Afirma que no vol que passi com en l’obertura del CP Lledoners i vol obrir un centre 
amb tots els processos fets. També ens ha comentat que per el mes abril/maig vol elaborar un nou projecte 
de bases de convocatòria, vol repensar  l’accés, tant la part d’oposició com la part de  curs selectiu. Mª 
Jesús E. Manifesta que vol un sistema de promoció i selecció que ens duri com a mínim 5 anys. 
 
Promoció de educadors del C al B queda  pendent. 
Concurs restringit GAM a GSI queda pendent. 
Elaboració del document regulador sobre l’assignació d’horaris i serveis per al personal de rehabilitació 
queda  pendent.  
 
Us seguirem informant. 
 
 
 
Barcelona, 25 de febrer de 2009  
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


