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RESUM REUNIÓ COMISSIÓ SEGUIMENT 

17/10/2007 
 

Assistents Administració:  Joan Pere Q, Cap del servei de medi obert ,Rosa T, 
subdirectora general de recursos humans i Miquel T, Director general de recursos i  
règim penitenciari. 
Assistents Sindicats: CATAC, CCOO i UGT. 
ORDRE DEL DIA: 
1.MEDI OBERT. 
2.GRUP B. Funcions i dimensionament. 
3.CAF  I  CUSI. 
4.TRASLLAT CP.JOVES 
5.ALTRES. 
 
                                    DESENVOLUPAMENT 
 
De forma prèvia, tots els sindicats hem expressat la nostra queixa i malestar 
pel tracte rebut pels companys que han estat fent el curs de borsa, i el que es 
mes greu, no tan sols no informen bé, fins i tot menteixen atribuint als 
sindicats el fet que no puguin entrar tots els companys fins al gener. 
Com sempre, les retallades les acabem pagant tots, ja que per poder obrir la 
2ª fase de Brians-2, estan deixant sense cobrir nombroses reduccions de 
jornada, ILT, etc a la resta de centres (QC, Joves, Brians-1, Dones ......). 
 
1.MEDI OBERT. 
Ens tornen a lliurar un nou esborrany en que han introduït alguns canvis 
respecte al del dia 2, però com sempre malament (propostes d’horaris amb 
torns nocturns demencials, dotacions insuficients, manteniment de la 
recollida d’analítiques, indefinicions en algunes funcions que poden generar 
interpretacions diverses i generar conflictes, etc). 
Desprès d’un intens debat, en que tots els sindicats hem mostrat el nostre 
rebuig al document de treball i davant el posicionament ferm de la part social, 
el Director general ha indicat que tots els sindicats li fem arribar les nostres 
propostes sobre el tema (CATAC ja li va fer arribar el 3.10.07). 



2.GRUP B. 
El Director general ens informa que per restriccions pressupostàries no 
poden convocar les 150 places previstes l’any 2008 i les convocaran en dos 
anys (75 el 2008 i 75 el 2009) però  no s’ha concretat res ni en matèria de 
dotacions ni del model que volen. 
Per CATAC, esta clar que si no es separa l’accés a llocs base i 
comandaments intermedis amb processos diferenciats mai es podrà acabar 
amb el cercle viciós que suposa actualment el doble accés B-C de molts llocs 
de treball.  
En definitiva, a tall d’exemple,totes les oficines d’ajudantia o gabinets 
d’identificació dels centres penitenciaris haurien de ser llocs de treball de 
TMI, i TMO tots els llocs de treball de les oficines de gestió penitenciària, 
cosa que permetria oferir places de llocs base reals en les oposicions 
(susceptibles de ser ocupats per interins si no es cobreixen totes les vacants 
o no surten totes les places en el procés selectiu) i realment potenciar el grup 
B, i permetre la promoció professional real d’un gran número de funcionaris 
del grup C. 
3. CAF  I  CUSI. 
Un altre tema etern. L’Administració torna a oferir  una dotació de 6 CAF per 
centres grans i 4 per  els petits i en els CUSI “promeses” futures d’arribar a 4 
CUSI per mòdul en tots els centres penitenciaris, així mateix, ens explica que 
el sistema tindrà problemes pressupostaris molt importants fins el 2010 i que 
tots ens tindrem que ajustar el cinturó (alguns mes que uns altres es 
clar).Com sempre  per posar en marxa els nous serveis, això s’haurà de fer a 
costa d’empitjorar les condicions de treball ens els equipaments ja en 
funcionament. 
Per últim, desprès d’un llarg estira i arronsa, han acceptat incrementar la 
dotació de CAF a 9 i 5 de forma garantida pels centres que s’obrin nous i 
estudiar formules per poder fer-ho en els centres ja en funcionament i que no 
seran tancats. 
 CATAC, en el tema dels CUSI, hem demanat que com a mínim s’ha de dotar 
de forma urgent  aquells centres que no en tenen, com Dones i Figueres i 
anar incrementant les dotacions, de forma gradual, en la resta fins  arribar a 
aquesta dotació de 4 per mòdul en tots. 
Així mateix, tots els sindicats hem demanat que s’incrementin les dotacions 
de comandaments d’oficines i rehabilitació. 
 
4.CP.JOVES DE QUATRE CAMINS. 
Ens indiquen que tenen previst que el nou centre pugui entrar en 
funcionament entre setembre i octubre del 2008. Pel que fa a  Joves-Trinitat 
es mantindrà de forma transitòria com a Centre Obert fins el seu trasllat 
definitiu a la Zona Franca. 



Sobre aquest tema, s’ha acordat fer una reunió monogràfica  per tractar  de 
les condicions del trasllat del personal afectat , concurs restringit per accedir 
a les places del Centre Obert, etc. 
 
 
5.ALTRES. 
 
POLITICA PENITENCIARIA. S’ha demanat que es compensin les hores que 
perden els treballadors en les declaracions per informacions reservades com 
es fa en les assistències a judicis. Properament, s’efectuarà una reunió amb 
el secretari de serveis penitenciaris per parlar d’aquest tema. 
 
PROMOCIO EN EL PROPI LLOC DE TREBALL. S’ha fet pública la proposta  
de resolució del 1er concurs de promoció en el mateix lloc de treball pels 
funcionaris de serveis penitenciaris (nivells). Hi ha un termini de 10 dies 
hàbils per formular al.legacions o reclamacions contra la mateixa. 
 
 
INCIDÈNCIES CONTROL HORARI. Hem demanat una reunió urgent per aclarir 
temes del PIPE i parlar i aclarir qüestions relacionades amb el control horari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARCELONA, 17 d’octubre del 2007. 
Secció sindical de presons  
CATAC-IAC. 
 
  


