
 

 

 
RESUM REUNIÓ COMISSIÓ SEGUIMENT 

28/04/2008 
 

Assistents Administració: Ferran C, Cap de Selecció i Recursos i Rosa T, 
Sotsdirectora general de RRHH. 
Assistents Sindicats: CATAC,CCOO i UGT. 
 
Ordre del dia: 
1.Convocatòries i Concursos. Calendari i bases 
 
Desenvolupament de  la reunió: 
Des de CATAC hem demanat el canvi de les bases del concurs de comandaments  pel 
que fa al punt de formació, tant del concurs de comandaments d’àmbit administratiu,de 
règim interior i de rehabilitació. Hem presentat una proposta adequada a la realitat, 
doncs el Departament actualment no cobreix la demanda i rebutgen sistemàticament les 
sol·licituds a cursos, provocant una discriminació entre els funcionaris concursants i 
causant greuges comparatius, pel fet de residir a Barcelona o a altres localitats i també 
altres tipus de discriminacions. Hem denunciat les diferents irregularitats comeses 
alhora de d’adjudicar un curs, així com la necessitat d’un control en l’admissió als 
cursos per part  de la comissió de formació. Desgraciadament, la Sotsdirectora general, 
pensa, malgrat tot l’exposat, que el model de bases  ha de continuar sent vigent. 
L’Acord diu: “Las formació bàsica es la destinada a millorar les competències del 
personal amb vista a la mobilitat i a la promoció vertical i horitzontal amb l’objectiu 
d’augmentar el seu potencial professional, independentment de les tasques que 
desenvolupa. Té caràcter voluntari i es duu a terme fora de la jornada i horari laboral. 
Els programes de formació anual preveuran activitats de caràcter descentralitzat per tal 
d’afavorir l’accés de funcionaris adscrits a centres ubicats fora de Barcelona a la 
formació. Així mateix es procurarà la progressiva planificació d’activitats de formació a 
distància, així com l’adequació de l’oferta formativa a les necessitats de la organització. 
NO ES FA. 
En aquest sentit, l’Administració es compromet a organitzar cada any activitats de 
formació que es duguin a terme en els centres de treball, especialment en Figueres, 
Girona, Lleida i Tarragona, atesa la dificultat que representa per al personal d’aquests 
centres el desplaçament per participar en cursos organitzats a Barcelona. TOTALMENT 
INSUFICIENT, ON ESTÀ LA IGUALTAT DE CONDICIONS? 
La comissió de seguiment d’aquest acord amb la incorporació del personal del centre 
d’estudis Jurídics i Formació Especialitzada farà un seguiment de les activitats 
formatives amb caràcter trimestral. Els seus informes s’integraran en la comissió de 
formació del Departament de Justícia. DEMANEM CONVOCAR UNA REUNIÓ 
URGENT PER DENUNCIAR LES DIFERENTS ANOMALIES I SE’NS DIU QUE 
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HO FEM A LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT I EN AQUESTA 
QUE AIXÒ HA D’ANAR A LA COMISSIÓ DE FORMACIÓ. EN QUÈ QUEDEM? 
Per tal de vincular les activitats de formació a les polítiques de personal, les bases de les 
convocatòries de processos per la provisió de llocs de treball de l’àmbit penitenciari 
preveuran l’increment del valor d’aquest mèrit en relació amb la puntuació màxima 
assolible”. AIXÒ SI QUE VA A MISSA, A QUI BENEFICIA? 
Sentim profundament l’actitud continuista dels representants de CCOO i UGT i dels 
representants de la  Secretaria, es igual que s’hagin donat tots aquestes desigualtats el 
model no s’ha de variar. Quina vergonya! 
 
Referent a la segona fase del concurs on hi ha la realització d’un programa teòric-pràctic 
de caràcter avaluatiu – formatiu, anem com sempre, a salt de mata, no saben ni qui 
tindrà que fer-lo, si es guardarà la nota als que ja l’han fet, si podran intentar millorar-la. 
El primer que proposen és que el que ha fet el curs es queda amb la nota per uns quants 
anys, a la qual cosa ens hi oposem tots els sindicats, doncs d’aquesta forma tindrien 
preferència els aspirants que anteriorment haguessin suspès el curs sobre els que 
haguessin aprovat amb una nota justeta.... inadmissible. Diuen que no hi ha pressupost, 
que els curs val un “pastón”,...Finalment diuen que estudiaran el tema, però que donat 
que el curs pretenen que canviï en el seu contingut, amb nous mòduls, més presencia 
física ... és possible que tots els aspirants tinguin que fer-lo de nou.  
En el que tots els sindicats assistents ens hem posat d’acord és en suprimir de la segona 
fase l’informe d’avaluació de les competències professionals emès pel consell de 
Direcció  de cada establiment penitenciari. Esperem que s’ho repensin, en molts casos el 
consell de direcció no disposa dels elements de judici per tal d’establir un informe 
adequat al perfil professional de cada candidat. 
 
Companys, sentim no poder concretar més les coses amb solucions clares i concises, 
però el departament està en una fase “d’estudi” de tots aquests projectes encetats, de 
forma que en molts casos no ha previst la casuística que determina la forma d’actuar i 
les mesures a adoptar. 
 
No cal dir companys, que també hem demanat que es convoquin les places acordades  
inexistents en els esborranys elaborats pel Departament,  tant de comandaments de  
vigilància, com de rehabilitació (Cap de programes d’educació social al CP Girona i CP 
Figueres; Cap de programes de treball social al CP Girona; Coordinador/a dels equips 
multidisciplinaris al CP Girona) i d’administració (Encarregat/ada d’àrea Administrativa 
al CP Girona, Cap d’unitat de Suport Administratiu als Equips Directius al CP Girona i 
CP Figueres) . Ens diuen que si bé el que pretenen és donar  compliment al 
dimensionament aprovat en el reglament penitenciari, en aquests moments no hi ha 
pressupost per ofertar les places que falten, però com a mínim més endavant i per tal 
d’ocupar-les de forma provisional es crearan places de CUSI, especialment  en els 
centres de Figueres, Girona i Dones (BCN), i més endavant es faria la dotació de CAF, 
també inexistent fins ara. 
 
 
 
 
 
Barcelona, 28 d’abril del 2008 
Secció sindical de presons  
CATAC-IAC. 



 
 
 
 
 


