
 

Reunió Comissió Seguiment 

29/09/2008 
 

Assistents Administració: Mª Jesús C. Directora General de Recursos i Règim Penitenciari; Assumpta 
H. Sotsdirectora General de Recursos i  Règim Penitenciari; Ferran D. Sotsdirector General de Relacions 
Laborals; Alícia C.  Cap del Servei de Personal ;  Ferran C. Cap de Selecció i Recursos; Mª Jesús C. 
Representant del Departament d’Economia i Finances i David G.  Sotsdirector de Relacions Laborals 
Assistents Sindicats: CATAC,CCOO i UGT. 
Ordre del dia: 

1. Relació de qüestions pendents derivades de l’aplicació de l’Acord vigent (continuació de la 
reunió anterior). 

 
Desenvolupament de  la reunió: 
Ferran D. Sotsdirector General de Relacions Laborals ens explica que degut a l’Acord de govern del 
15.07.2008 hi ha una congelació de la despesa, de les plantilles, de la no renovació de nomenaments a 
excepció de les places necessàries (434 places JU023) per l’obertura dels nous centres penitenciaris de CP 
Lledoners i CP Joves Quatre Camins. L’ Acord de govern del 15.07.2008 és un acord restrictiu en tots els 
altres àmbits i s’ha creat la Comissió de Coordinació Corporativa (la CCC) que fiscalitza tots els 
nomenaments. Ferran D. ha explicat que únicament han aconseguit el compromís de  poder nomenar per 
substitucions, jubilacions,... per tot l’àmbit d’execució penal (Justícia Juvenil i Serveis Penitenciaris) un 
màxim de 450 nomenaments (equival al 10%  de la totalitat de la plantilla) fins al mes de desembre. Amb 
tot això ens avança que el panorama és molt complicat degut al context econòmic, per el compliment de 
les mesures que contempla l’Acord: la promoció professional (nivells), promoció professional (oposicions 
grup B),... La filosofia és de no incrementar el número d’efectius, per tant oblideu-vos d’una nova 
convocatòria d’oposició de  tècnic especialista aquest any,  fins i tot reduir-los. Mª Jesús C. Directora 
General ens informa que hi ha un dèficit de 4 milions d’euros a la Secretaria de Serveis Penitenciaris. 
A CATAC hem volgut anar per feina hi hem lliurat als representants de l’Administració una relació de 
tots el temes pendents i hem demanat resposta immediata sobre els mateixos:  

� Alternatives en relació als criteris per assignar els torns i serveis en els centres: Hem tornat a 
explicar i a fer queixa que degut a l’arbitrarietat per part dels directors d’alguns centres 
penitenciaris que no apliquen el què tenim regulat en l’Acord de l’any 1998/99 i per no caure en 
la situació actual on cada centre té un model diferent d’assignació a torns i serveis al setembre 
s’elaborarà un document on quedi regulat l’accés a torns i serveis. CATAC demana que aquest 
document reguli àmbit interior i rehabilitació. El representants de l’Administració diuen que el 
document regulador del desti operatiu (torns i serveis) s’intentarà elaborar durant el mes 
d’octubre per tal d’un funcionament homogeni en tots els centres de Catalunya. 

� Concurs restringit GAM a GSI: Els representants de l’Administració diuen que aquest tema té un 
problema de pressupost. 

� Promoció interna educadors: (Cal fer la segona i tercera convocatòria, queden 28 educadors del 
grup C pendents de passar al grup B): Referent a aquest tema, tornen a repetir-nos,  que ja han 
presentat al Departament de Funció Pública  una proposta i una nota insistint en l’activació 
d’aquest procés. Han fet referència al Decret d’Àmbits d’Execució Penal,   preveuen  la creació 
d’àmbits funcionals per selecció de funcionaris. Es crearà una subcomissió per veure el redactat 
del text i abast en l’àmbit d’execució penal. Mª Jesús C. diu que a principis de l’any 2009 té el 
compromís personal de resoldre el   tema de la promoció interna educadors. 

� Regular  els criteris de cessament de les comissions de servei: (Esta regulat els sistema 
d’arribada però no el de sortida, això provoca picaresca en gent que ocupa determinades 
comissions de servei i no es presenta als processos selectius pensant que ho tenen de per vida...). 
En breu es reunirà la subcomissió de borsa de treball per articular aquest tema. 
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� Retribucions del Tècnics de Prevenció, RIERT i EIET: La Directora General ens diu que en el 
primer trimestre del 2009 podria quedar resolt la requalificació d’aquests llocs de treball i la 
convocatòria de places de Tècnics de Prevenció per els nous centres penitenciaris i la substitució 
del CP Brians-2 . 

� Convocatòria oposicions grup B: Els sindicats demanem que el creixement sigui net, és a dir, 
que les places vinguin identificades en la convocatòria, evitant l’amortització de les mateixes 
quan el funcionari que ha superat el procés selectiu i està ocupant una plaça de doble entrada, 
B/C, es quedi en el mateix lloc de treball, cobrint amb  interins les places de la convocatòria 
TMO o TMI. Els representants de l’Administració diuen que aquest tema té el problema del  
pressupost. 

� Identificar les places de les segones activitats i publicació concurs trasllats: Sobre aquest tema 
els representants de l’Administració no s’han pronunciat.  

� CTASP:  
o Creació i dimensionament del Delegat d’Execució  de Mesures i  
o Proporcionalitat dels equips multidisciplinaris encarregats del seguiment dels/de les 

alliberats/ades condicionals i dels/de les penats/ades sotmesos/es a mesures penals 
alternatives. Aquest han d’estar formats per treballadors/es socials, educadors/es 
socials, juristes, psicòlegs/ogues. Actualment en les Comissions Territorials de 
Catalunya només hi treballen 3 educadors socials (dos educadors socials a las CTASP 
de Girona i un educador social a la CTASP de Tarragona) la resta de personal en tots 
els serveis socials  son professionals diplomats en treball social. Per tant hi ha una clara 
descompensació a favor del col·lectiu de treballadors socials en detriment del col·lectiu 
d’educadors socials (no parlem de psicòlegs i de juristes que no estan representats per 
rés...), amb la conseqüent pèrdua d’efectivitat en quant al seguiment dels/de les 
alliberats/ades condicionals i dels/de les penats/ades sotmesos/es a mesures penals 
alternatives transgredint la finalitat bàsica dels equips multidisciplinaris que és 
l’equilibri en els diferents punts de vista en l’àmbit de rehabilitació. Es per tot això que 
des de CATAC  demanem la restauració d’aquest equilibri entre el número de places 
d’educadors socials i treballadors socials per tal de dur a terme les funcions de forma 
eficient. CATAC fa saber el gruix de  càrrega de feina que actualment estan suportant a 
les CTASP. 

� Llei supressió grup D: Ferran D. diu que el Departament va enviar la setmana passada a 
aprovació els 6 articles de supressió del grup D i els mecanismes per el passi al grup C, aquest 
tema entrarà en els pressupostos de l’any 2009 en cas que el Parlament aprovi el què va enviar el  
Departament. Els sindicats demanem còpia d’aquesta proposta que va sortir de la Secretaria així 
com la constitució d’una subcomissió de treball per elaborar les bases de la promoció interna 
especial deixant clar l’exempció de les probes físiques per tal de facilitar la promoció basant-nos 
en el què recull l’EBEP. Els representants de l’administració diuen que aquest tema té previsions 
de publicació juntament amb la llei d’acompanyament de pressupostos a finals d’any. També els 
sindicats hem demanat la cobertura de les vacants, unes 50, produïdes per la promoció interna de 
funcionaris del grup D al grup C i la reconversió d’aquestes places al grup C. 

� Dimensionament dels comandaments intermitjos de vigilància i de rehabilitació: (Recordem que 
hi ha centres on no hi ha CAF ni CUSI). Ens diuen que no hi ha pressupost aquest any. 

� Efectes retributius de la segona convocatòria  promoció professional en el mateix lloc de treball 
(nivells): Es demana que sigui amb efectes del 01.07.2007. També es demana que la tercera 
convocatòria  promoció professional en el mateix lloc de treball tingui efectes retributius en data 
01.07.2008. 

� Jubilació anticipada: Recordem que segons l’Acord durant el primer any de vigència del mateix 
s’elaboraria una proposta...els representants de l’Administració no es pronuncien. 

� Model Medi Obert: Aquest tema no està tancat, no s’ha pactat, no hi ha hagut acord en el 
dimensionament del model medi obert i la publicació del concurs restringit on no queda recollit 
formalment els horaris es pot impugnar , si que hi ha un pacte parcial de tancament signat per 
UGT i CCOO però CATAC ha demanat la regularització del Pacte del Model Medi Obert i la 
pronunciació dels altres sindicats sobre el tema. UGT ha manifestat que sobre aquest tema no té 
res a dir.  CATAC ha reiterat la necessitat d’abordatge d’aquest tema d’importància cabdal per  
nosaltres en la propera reunió de la comissió de seguiment. 

� Informació i control de l’adjudicació de cursos de formació del CEJFE: A CATAC volem 
informació sobre la distribució de cursos del CEJFE,  denunciem com és que hi ha 264 persones 
que han fet 2 activitats, 45 persones que han fet 3 activitats, 2 persones que han fet 4 activitats i 
una persona que ha fet 5 activitats quan 503 persones se’ls ha rebutjat a tots els cursos que han 



demanat al CEJFE.  La gestió que fa el CEJFE respecte els cursos qüestiona l’aspecte bàsic del  
dret a formació. Referent a la formació del CEJFE tots els sindicats hem demanat que des de la 
Secretaria s’obri una investigació sobre el sistema d’expedició de certificats d’assistència a 
cursos de formació.  S’han detectat varies irregularitats. Ferran D. ens ha dit que properament i 
abans de la reunió de la Comissió de Seguiment de l’Acord es reunirà la subcomissió de 
formació per abordar aquesta problemàtica. 

 
 
 
Diversos:  

Es crearà una subcomissió de vestuari. 
Els representants de l’Administració diuen que intentaran que s’agilitzi l’adjudicació de matricules 
reservades. 
 
Obertura del CP Lledoners es farà per fases, la darrera setmana del mes d’octubre es té previst la 
inauguració del centre i l’entrada d’interns es té previst per la segona quinzena del mes de novembre fins 
a finals d’any on quedarà un mòdul en funcionament. Els sindicats hem demanat informació sobre les 
suposades llistes  misterioses de comissions de servei per anar aquest centre, els representants de 
l’Administració ho han negat. 
 
Concurs trasllats C: Avui ha sortit publicat l'Acord de la Comissió d'Avaluació de la convocatòria de 
concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball del cos tècnic d'especialistes de 
la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris (conv. de provisió JU/CP004/2008), de publicació 
de llistes provisionals d'admesos i exclosos. El termini per presentar les al·legacions comença demà dia 
30.09.2008 fins el dia 10.10.2008 inclòs. Per consultar cliqueu aquí:...\..\Concurs trasllats JU-CP004-
2008\Llistat provisional admesos i exclosos.pdf  
 
 
 
Concurs comandaments intermedis àmbit interior JU/CP003/2008, concurs comandaments intermedis 
àmbit administratiu JU/CP002/2008 i concurs comandaments intermedis àmbit rehabilitació 
JU/CP001/2008 les juntes d’avaluació estan valorant els cursos de formació. Es preveu que el 15 de 
desembre es publiquin les llistes provisionals de mèrits del concurs comandaments intermedis àmbit 
interior JU/CP003/2008. 
 
JU023: ens informen que el dia 26/10/2008 s’acaba la primera part del curs selectiu. 

Valoració CATAC: 

La valoració que varem fer en la última nota informativa ja avançàvem que  en línees generals creiem que 
estàvem  lluny d’arribar a  acords sobre els temes tractats i difícilment podia  haver-hi una entesa en els 
temes pendents: Ara ho confirmem. Queda molt camí per recorre, el mes de SETEMBRE que devia ser  
la pedra angular de tot l’any i el mes miraculós on es solucionaran tots els temes pendents...RES DE RES, 
PITJOR. Hi ha crisi, la patim tots i la patirem...CATAC ha recordat a l’Administració que no 
s’obsessionés en fer política de cara a la galeria inaugurant centres on les condicions de seguretat 
quedaven en entredit, el cost d’esforç per part dels treballadors no podia suportar aquesta situació tant 
greu. Ha costat sentir per boca de qualsevol polític la paraula crisi però una vegada pronunciada, els 
serveix per tot, és l’entorn perfecte per l’Administració emparant-se en aquest vocable desestimen 
qualsevol proposta sensata dels representants dels treballadors, fins i tot, en temes tan  innegociables com 
el respecte i la seguretat de les condicions de treball en la nostra feina. Això si a la Secretaria General 
Serveis Penitenciaris comencen a faltar despatxos  degut a la increïble habilitat dels nostres caps per 
oferir a amics i coneguts places de nivells increïbles. Es cert, el nostre organigrama es una estructura 
piramidal, però la piràmide comença a capgirar-se. 
Us seguirem informant. 
 
 
 
Barcelona, 29 de setembre de 2008  
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


