
 

COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
22.12.2009 

 
Assistents Administració: Jordi S. director de serveis del Departament de 
Justícia, Mª Jesus M E, directora general de Recursos i Règim Penitenciari, 
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. 
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT 
Ordre del dia: 
1.- Proposta d’ ACORD del grup de treball de l’àmbit penitenciari dependent de 
la Mesa sectorial de negociació de personal d’administració i tècnic de la 
Generalitat de Catalunya en relació amb les condicions d’aplicació de la pròrroga 
durant l’any 2010 de l’ Acord 2006-2009 de condicions de treball del personal 
penitenciari 
2.- Breus presentats per les organitzacions sindicals  
3.- Torn obert de paraules 
 
Desenvolupament reunió: 
1.- Proposta d’ Acord del grup de treball de l’àmbit penitenciari 
dependent de la Mesa sectorial de negociació de personal 
d’administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya en relació amb 
les condicions d’aplicació de la pròrroga durant l’any 2010 de l’ Acord 
2006-2009 de condicions de treball del personal penitenciari:  
El Director de serveis, Jordi S., com a introducció ens ha fet un recordatori de     
la importància dels projectes empresos pel Departament tant a nivell                
d’ infraestructures com de personal, l’ importància de l’ Acord 2006-2009 i les 
dificultats que ha generat la crisi econòmica pel compliment d’ alguns apartats 
del mateix, però que també esta repercutint sobre el procés d’ inversions en 
infraestructures penitenciaries. 
Seguidament, la directora general ens presenta un esborrany de document de 
prorroga   de l’ Acord  2006-2009, amb els temes que pretenen “teòricament” 
desenvolupar durant el 2010 (promoció en el propi lloc de treball, oposicions del 
personal de rehabilitació, creació del pla de carrera professional, pla de 
formació, refosa de pactes i acords vigents, 2ª activitat i tancament de centres. 
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Tot seguit, CATAC inicià les manifestacions de la part social,  deixant molt clar 
als representants de l’ Administració que no pensem signar cap document de 
prorroga com el presentat, ja que introdueix tot una sèrie de punts que van més 
enllà, de fet, alguns de gran transcendència, com el PLA DE CARRERA 
PROFESSIONAL. Com ja sabeu a CATAC  hem valorat que davant  la situació 
econòmica actual és una irresponsabilitat intentar negociar un nou Acord. El 
nostre tarannà sempre ha estat “tocar de peus a terra” i no “fer volar coloms al 
vent”  perquè no ens enganyem veiem a venir que seria  una pèrdua de temps i 
el document presentat per l’ Administració ens ho ratifica, així mateix, de forma 
oral, davant les peticions de CCOO i UGT de negociar un nou Acord a 2-3 anys, 
tant el director de serveis com la directora general, han deixat molt clar, que el 
Departament de Justícia no pot signar res que impliqui increments retributius, ja 
que qualsevol despesa ha d’ estar autoritzada per el Departament de la Funció 
Pública i per el Departament  Economia. 
CATAC  entén que en una prorroga anual no fa falta signar res i que en tot cas, 
es pot signar un acta que indiqui que es prorroga i que l’ Administració es 
compromet a complir els punts pendents: promoció en el propi lloc de treball, 
oposicions del B i dels cossos de rehabilitació, jubilació anticipada, llocs de 2ª 
activitat, equiparació de RIET i EIET, etc.  
I això, no vol dir que no es puguin tractar d’ altres temes (de fet, tindríem un  
any per fer-ho), com una nova regulació de la formació i la carrera 
administrativa o un replantejament dels sistemes selectius, dels horaris,de la 
universalització del complement de 100 euros, etc… però entenem que és una 
mica difícil que en reunions bi mensuals de la Comissió de Seguiment, es pugui 
fer gran cosa.   
La resta de forces sindicals també s’ han negat a signar el document presentat 
per l’ Administració. 
  
2.- Breus presentats per les organitzacions sindicals:  
2.1. ACTES: CATAC ha tornat a reclamar la signatura de les actes pendents de 
les  reunions  de la Comissió seguiment corresponents al mes de març, abril, 
setembre, octubre i les dos actes del mes de novembre. 
2.2. TRAVESSES DE TRACTAMENT 2010: el proper 12 de gener de 2010 esta 
previst publicar la convocatòria per participar a les provisions provisionals de 
tractament i per que el personal funcionari de rehabilitació pugui demanar 
comissions de serveis. 
2.3. ASEPEYO: s’ ha presentat una queixa als representants de l’ Administració 
sobre les deficiències observades en les revisions mèdiques anuals. Així mateix, 
s’ ha demanat que el Departament cridi a l’ ordre a la citada mútua pel que fa al 
tractament que reben els treballadors que han estat atesos d’ algun accident 
laboral o agressions, que en alguns casos ratllen la immoralitat. 
2.4. CO BCN-2: a partir del 1 de gener (tal i com sempre havia demanat 
CATAC), s’ unificaran els criteris de tractament de les regressions i d’ acord amb 
les instruccions de la Direcció general, s’ aplicarà l’ art. 75 en tots els centres 
oberts. 
2.5. PERSONAL: l’ Administració ens informà que entre el 14 i el 17 de 
desembre han entrat un total de 35 reforços, distribuïts entre tots els centres 
per cobrir les absències de personal en aquesta època de l’ any. 



2.6. UNIFORMES: l’ Administració ens indica que ha fet un repartiment de les 
remeses existents a tots els centres per atendre situacions urgents. També han 
indicat que durant el 2010 es repartiran el d’ estiu i el d’ hivern, i que ja s’ han 
iniciat els tràmits de les corresponents licitacions. 
2.7.  OPOSICIONS TÈCNIC ESPECIALISTA (JU026): s’ efectuarà en dues fases: 
aquest proper mes de gener, sortirà una oferta pública de 295 places i la 
corresponent convocatòria; posteriorment, s’ ampliarà aquesta oferta en 200 
places més, que s’ afegiran mitjançant una modificació de la convocatòria ja en 
marxa. És a dir, fins a 495 places. S’ ha recordat a l’ Administració que les bases 
de la convocatòria han de ser les mateixes que la JU023. 
2.8. CONCURS GENERAL DE TRASLLATS DEL C: ens informen que segurament 
es publicarà al mateix temps que l’ oposició JU026. 
2.9. CONCURS DEL GRUP B: s’ ha demanat la convocatòria immediata d’ un 
concurs de trasllats per les places de llocs base del cos de Diplomats. Es un 
tema, que s’ arrossega des de fa massa temps i aquests funcionaris han de 
poder accedir si els interessa a un altre lloc de treball, com qualsevol funcionari. 
2.10. OPOSICIONS REHABILITACIÓ: ens informen que dins de l’ àmbit              
d’ execució penal, esta previst que durant el segon semestre del 2010 es puguin 
convocar les oposicions de psicòlegs i juristes. Tots els sindicats, hem reclamat 
que s’ haurien de prioritzar també les convocatòries de treballadors socials (els 
grans oblidats de l’ àrea de rehabilitació) i educadors socials. 
2.11. CONCURS HORARIS I SERVEIS CP LLEDONERS: es demanà la repetició del 
mateix, per tal que tots els CAF del centre puguin optar a totes les places que 
els hi pertanyen. 
2.12. DÈFICIT DE GAMP: CATAC tornà a reiterar a l’ Administració els problemes 
que genera la no correcta dotació d’ aquestes places en centres com Homes, 
Brians- 2 o Lledoners. 
2.13. PLACES DE GAM DE LA JU024:  l’ Administració ens ha indicat que aquesta 
setmana ha fet arribar als centres penitenciaris la corresponent instrucció 
per que es consensuïn en tots els centres les places de GAM- P i GAM- V que s’ 
han d’ oferir als ATSI i ATAM aprovats. 
 

3.- Torn obert de paraules: 
CATAC ha recordat a l’ Administració que es important l’ elaboració        
d’ unes noves bases pels concursos restringits de tancament de centres 
penitenciaris ( per evitar nyaps com el de Joves) o la negociació d’ un 
nou sistema per l’ accés als càrrecs de comandaments intermedis (per 
intentar evitar escàndols com els dels darrers concursos).  
La propera reunió de la Comissió de Seguiment s’ efectuarà el dia 14 de gener 
de 2010.  
  
Us seguirem informant.  
Us desitgem bones festes!  

 
Barcelona, 23 de desembre de 2009  
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 

 


