
 

 

 

 
RESUM REUNIÓ COMISSIÓ SEGUIMENT 

22/04/2008 
 

Assistents Administració:  Alicia C,  Cap del Servei de Personal, Ferran C, Cap de 
Selecció i Recursos, Joan Pere Q, Cap Servei Medi Obert, Rosa T, Sotsdirectora general 

de RRHH, Ferran D, Sotsdirector de RRHH de la Funció Pública, Miquel T, Director 

General de Recursos i  Règim Penitenciari, Albert B, Secretari General Serveis 

Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. 

Assistents Sindicats: CATAC i CCOO. 
 

Ordre del dia: 
1.Tancament model Medi Obert 

      2.Procés trasllat CP Joves Trinitat 

      3.Promoció interna en el propi lloc de treball: 2ª convocatòria. Bases i calendari 

      4.Convocatòries i Concursos. Calendari i bases 

      5.Informacions diverses 

      6.Altres 

 

Desenvolupament de  la reunió: 
Albert B, Secretari General canvia l’ordre dels punts de la reunió d’avyui començant per 

informaciobns diverses i altres. 

El secretari general ha fet esment de la reunió mantinguda amb la consellera del 

Departament, de la qual varem informar en el seu moment, recordant que avui passava 

per la mesa sectorial la proposta de projecte de decret per el qual es regulen el àmbits 

funcionals en l’administració de la Generalitat de Catalunya. Per tal de poder elaborar 

després un decret per l’àmbit específic de rehabilitació. Aquest últim decret crearà un 

nou model d’accés a les places de rehabilitació solucionant el gran grau d’interinatge, 

que actualment ens informa que és del 62%, podent ser reduït. 

El secretari general ens informa que la llei de supressió del grup D entrarà al Parlament 

aquest any, i que el Departament d’educació i el Departament de salut ja ho accepten 

(Recordem que aquests Departaments  estaven en contra de  la  llei de supressió del 

grup D).Els sindicats hem recordat als representants de l’Administració la necessitat 

d’adoptar mesures pal·liatives per els perjudicis que sofreixen els companys del grup D 

(que siguin cobertes les substitucions, malalties...), els quals estan  oblidats i 

perjudicats. CATAC ha recordat als representants de l’Administració que la supressió 

del grup D va ser una condició imposada per ells alhora de signar l?Acord i els 

recordem el compromís que va adquirir de recol·locar als interins del grup D. 
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Convocatòria grup B: Ens informen que al mes de juny sortirà la convocatòria de 40 

places de creixement net. CATAC reclama que siguin 75, tal i com s’havia negociat, és 

comprometen a que seran places de creixement net i en cas de no quedar cobertes per el 

procés selectiu, seran cobertes per interins. 

CATAC  demana la signatura de totes les actes pendents en la propera reunió, els 

representants de l’Administració adquireixen aquest compromís.  

El secretari general ens informa que sobre el conflicte derivat per les provisions 

provisionals de 3 places de psicòlegs al CP Brians 2 el gabinet jurídic del departament 

està estudiant l’acceptació del recurs presentat en aquest sentit. 

Procés trasllat CP Joves Trinitat: A finals del mes de juliol entregaran el CP Joves 
Quatre Camins, s’acabarà de adequar el mobiliari, equipament...i es preveu el trasllat 

entre finals delmes de d’octubre i començament mes de novembre. Diuen que en dos 

setmanes estarà fet el trasllat d’interns.  

Per cobrir les places del Centre Obert Barcelona 2 (Trinitat) es farà un concurs restringit 

per els funcionaris del CP Joves Trinitat on el barem utilitzat serà bàsicament antiguitat 

en el CP Joves Trinitat; antiguitat en CP de Barcelona; relació amb la plaça demanada; 

grau consolidat; destinació prèvia cònjuge. Prevaldran funcionaris sobre interins i la 

situació administrativa de la gent que es queda serà la mateixa que la que tenien 

prèviament (provisionals o definitius). 

CATAC ha recordat que el trasllat no pot ser forçós i el secretari general ha dit que qui 

no vulgui el traslladat quedarà a disposició del secretari general. CATAC ha dit que no 

era trasllat de funcionaris sinó trasllat de centre i que aquest trasllat tenia que ser 

voluntari, i indemnitzat amb 200 euros mensuals per els funcionaris que demanessin el 

trasllat o bé places en extinció com fan quan convé amb els comandaments. Hem fet 

saber el malestar i  angoixa  que pateixen els funcionaris del centres penitenciaris de 

Joves, Dones i Girona per les propostes de dotacions de medi obert irrisòries 

presentades per l’Administració i per la poca transparència i informació que hi ha sobre 
el desplegament dels nous equipaments, de manera que comporta tensió i augment del 

problema..  

Tancament model Medi Obert: Ens han facilitat una proposta de dotacions per centres 
de Medi Obert, les quals han estat augmentades però encara no estan ajustades a les 

dotacions  que creiem que son necessàries per satisfer una bona gestió dels centres de 

Medi Obert. Tanmateix rebutgem totalment les propostes que no s’ajustin a un 
model genèric de centre Medi Obert i que siguin dotacions personalitzades creades 
únicament per satisfer les necessitats de la Secretaria Serveis Penitenciaris, reduint 
considerablement el nombre de places com es despren del document presentant del 
Centre Obert Barcelona 2 (Trinitat). 
Promoció interna en el propi lloc de treball: 2ª convocatòria. Bases i calendari: Les 
bases son les mateixes que  la l ª convocatòria i és publicarà el 15/05/2008. 

Convocatòries i Concursos. Calendari i bases: CATAC demana que les bases del 
concurs de comandaments de l’àmbit de règim interior, rehabilitació i administració 

siguin canviats diversos punts de les bases, els quals hem esmenat. Cal regular els 

barems per tal que s’acostin a la realitat, no pot puntuar la formació en un percentatge 

tant alt quan el Departament no pot cobrir la demanda i es rebutgen sistemàticament les 

sol·licituds a cursos, creant d’aquesta forma 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. Som partidaris de que la formació ha 

d’anar adquirint importància de forma escalonada en els propers concursos, a mesura 

que el Departament pugui garantir la igualtat de condicions entre tots els aspirants. El 

28/04/20087 ens tornarem a reunir per tractar aquest punt.  

 

 



 

 

JU021: Al mes de juny acte públic adjudicació places. 
JU022:  5 i 6/05/2008 acte públic adjudicació places. 
JU023:  25.04.2008: Finalització període reclamacions a la llista provisional d’admesos 
i exclosos 

06.05.2008: Publicació llista definitiva admesos i exclosos 

10.05.2008: Prova psicotècnica 

19 i 25.05.2008: Proves físiques 

14.06.2008: Prova teòrica (part general temari) 

21.06.2008: Prova teòrica (part específica temari) 

01.07.2008: Prova llengua catalana 

28 al 31.07.2008: Proves mèdiques 

01.09.2008 al 29.10.2008: Curs selectiu (part teòrica) 

30.10.2008 al 05.12.2008: Curs selectiu (part pràctica als centres penitenciaris) 

 Altres: D’acord amb l’article 47 de l’actual reglament d’organització i funcionament 
dels serveis d’execució penal de Catalunya, el qual, regula les vacances del personal. 

Demanem que es suprimeixi de la circular de vacances actual l’obligació que els caps de 

servei hagin d’agafar obligatòriament les vacances per quinzenes i les puguin gaudir 

com la resta de personal interior per cicles. El director general de RRHH ens informa 

que passarà nota a les secretaries dels centres penitenciaris per informar de que els caps 

de servei poden gaudir de les vacances per cicles. 

 

Valoració CATAC: En linees generals creiem que estem lluny d’arrivar a un acord 
sobre els temes tractats i dificilment pot hacvver-hi una entessa en els temes pendents. 

Queda molt cami per recorre. Us seguirem informant. 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 22 d’abril del 2008 
Secció sindical de presons  
CATAC-IAC. 
 
 


