
 
Reunió Comissió Seguiment 

09/03/2010 
“EL PIPE 2010 GARANTIT” 

 
Assistents Administració:  Assumpta H. Sotsdirectora General de Recursos i  Règim Penitenciari; 
Ferran D, Subdirector general de relacions laborals del Departament de Justícia;Rosa P.  Cap del Servei 
de Personal, Jose L.V, cap del servei de Gestió penitenciària i Ferran C. Cap de Selecció i Recursos.  
Assistents Sindicats: CATAC,CCOO i UGT. 
Ordre del dia: 
1. SIGNATURA ACTES. 
2. CONVOCATÒRIES. 
3. HORARIS CAPS DE SERVEIS CPHB i CPQC. 
4. ALTRES.  
 
Desenvolupament de  la reunió: 
Lamentem que la UNICA cosa positiva de la reunió, desprès de mes de quatre hores, hagi estat “el 
compromís final, que s’ ha aconseguit desprès d’ una forta pressió per part de tots els sindicats,  de que el 
Departament de Justícia SEGUIRÀ PAGANT  EL PIPE durant el 2010; pel que fa a la prorroga formal de 
l’ Acord, un cop més, l’ han posposat adduint que Funció Pública i Economia, no  els hi donen via lliure 
per complir els punts pendents de l’ Acord 2006-2009. 
 Seguint la tònica general dels representants de l’Administració, tot han estat pilotes fora, referències a la 
difícil situació econòmica, etc. CATAC entén que el marc actual no es precisament el mes favorable per 
plantejar determinades demandes i per això,  es va acceptar la prorroga de l’ Acord com mal menor, però 
això no obvia, que seguirem exigint el compliment integral dels punts pendents del mateix. 
1. ACTES. Finalment, desprès de que CATAC hi insistís de forma reiterada, s’ han signat les actes 
pendents de diverses sessions d’ aquesta Comissió de Seguiment (24.3.09, 16.4.09, 9.6.09, 3.11.09 i 
22.12.09). 
Així mateix, de forma prèvia a l’ inici de la reunió, s’ ha plantejat a l’ Administració per part sindical, la 
necessitat d’ establir un criteri homogeni  en tots els centres, per resoldre les incidències de personal 
produïdes pel temporal de neu que ha afectat el nostre país. L’ Administració s’ha compromès a fer 
arribar una nota per  escrit a tots els centres. 
 
2. CONVOCATÒRIES: 
2.1. OPOSICIONS TE. El dia 11 de març passarà per la Mesa Sectorial la Oferta Pública, que finalment 
es farà de forma total, 470 places, en les quals, ja estan incloses les corresponents al nou centre de Puig de 
les Basses a Figueres. En principi,  si no hi ha retards, el calendari previst es el següent: 
16.3.2010 Vist i plau del Consell Tècnic.      23.3.10. Aprovació per part del Govern. 
30 o 31 de març publicació al DOGC de l’ oferta i la convocatòria de l’ oposició. 
Segons indiquen, l’ inici de les proves, es faria la segona quinzena de juny. 
Pel que fa a les bases de la mateixa, tots els sindicats hem manifestat la nostra oposició als canvis que 
pretenen introduir (puntuació proves físiques, psicotècnic sense exempcions, etc).   
CATAC ha deixat molt clar que només acceptarem que les bases siguin idèntiques a les de l’ anterior 
oposició, la JU.23. Finalment, per resoldre el tema, s’ efectuarà una reunió monogràfica el proper dia 15 
de març. 
2.2. OPÒSICIONS PSICÒLEGS. El mateix que en TE, unes bases  intolerables amb entrevistes, 
psicotècnics, curs selectiu, pràctiques ............ I això, que segons ells, un dels seus objectius i de la creació 
de “L’ ÀMBIT” era estabilitzar la plantilla de Rehabilitació i garantir que les persones que treballen en el 
mateix tinguin una millor sortida professional. 
CATAC sempre ha defensat que els àmbits funcionals creen mes problemes que solucions, que fracturen 
el dret a la mobilitat i limiten la carrera professional del personal de Rehabilitació.  
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Ara bé, teòricament segons l’ Administració, el personal interí tindria facilitats per consolidar la seva 
plaça. Doncs bé, si aquestes bases son la plasmació d’ això, vosaltres mateixos .......... 
Un cop més, tots els sindicats hem expressat el nostre rebuig a aquest esborrany absurd de bases. 
2.3. CONCURSOS. Ens indiquen, que convocaran  durant la segona quinzena d’ abril, dos concursos de 
trasllat , un de restringit per complimentar el dret de retorn a Barcelona dels traslladats forçosos al CP 
Joves QC,  i el general, on s’ afegiran les places de Puig de les Bases. 

2.4. JU024. Més retards. Malgrat l’ insistència de tots els sindicats en que publiquin la resolució d’ aquest 
procés l’ 1 d’ abril, no s’ han compromès a fer-ho, tot son pilotes fora i excuses de mal pagador. I diem 
les coses clares,  darrera de tot això, no hi cap altre motiu, que l’ estalvi de sous que els hi representa cada 
mes.  

2.5. JU025. Un  exemple  clar del tracte discriminatori que fa l’ Administració. Aquest procés, de 
promoció interna d’ educadors es podria resoldre durant la segona quinzena d’ abril. CATAC ha deixat 
molt clar  l’ immoralitat de resoldre primer la JU.25 i no la JU.24. Però, com dèiem abans, tot es redueix a 
una qüestió de diners, com afecta només a 14 persones i la diferència econòmica es mínima aquest procés 
anirà molt més ràpid. 

2.6. Travesses de Tractament. El dia 12 trauran la llista provisional de mèrits i desprès del corresponent 
període d’ al·legacions, al voltant, del 6 o 7 d’ abril, la llista definitiva. 

2.7. Formadors. El CEJFE presenta l’ esborrany de bases per accedir a les places de formadors, que 
introdueix importants canvis respecte a l’ anterior  i tots tres sindicats hem indicat el nostre rebuig a les 
mateixes. També, es tractarà el tema en la reunió del dia 15. 

3. HORARIS CAPS DE SERVEIS. Els sindicats hem denunciat que no s’ ha respectat per part de les 
direccions del CP Homes i CP QC, el procediment previst a l’ Acord i per tant, s’ ajorna la seva 
aprovació. La Secretaria  recordarà als directors d’ ambdós centres, que s’ han de reunir i aprovar la 
proposta de nou horari, amb els sindicats en el seu respectiu centre, abans de fer-la arribar a la Comissió 
de Seguiment per la seva aprovació definitiva. De fet, CATAC en una  reunió efectuada a la Model el dia 
4 de març, entre direcció i sindicats, ja havia advertit al director del CP Homes, que no s’ estava 
respectant el procediment establert per fer aquesta proposta de canvi  d’ horari, xocant amb la tossuderia 
del mateix, en seguir endavant. 

4.ALTRES. 

4.1. LLEDONERS I CP JOVES QUATRE CAMINS.   

CATAC ha deixat molt clar que el problema  d’aquests centres, son una conseqüència de la seva 
obertura i que es inadmissible que puguin posar-se en marxa així equipaments penitenciaris, 
només per marketing polític. L’ Administració ens informa que ja han solucionat els problemes d’ 
obertura de portes, detecció de fums i alarmes i que s’ esta fent un important esforç formatiu del 
personal. 

4.2. CO BCN-2 CATAC ha tornat a denunciar les precàries condicions de treball del personal d’ 
aquest centre, que es veu agreujat  per l’ estil autoritari i prepotent de la seva directora. 

4.3. TRANSPORT CP JOVES QUATRE CAMINS.  L’ Administració ens informà que es podria 
canviar l’ actual parada en la pròpia Trinitat (c/Pare Perez del Pulgar) per un altre a l’ avinguda 
Meridiana. 

4.4. TRANSPORT LLEDONERS. S’ esta fent un estudi per donar servei al personal del centre 
amb un autobús des de Manresa que fes aturades a l’ estació d’ autobusos i a la de Renfe. Els 
sindicats, demanem que fins que no sigui possible posar-ho en marxa (6 mesos ens comenta, com a 
mínim, l’ Administració) es busquin mesures alternatives. 

4.5. RECULL D’ HORARIS. CATAC ha tornat a insistir en que el document sobre Recull d’ 
Horaris, s’ hauria de millorar i que, al nostre entendre, s’ ha d’ aprovar en una sessió d’ aquesta 



Comissió de Seguiment. Hi ha horaris desfasats i d’ altres que no s’ ajusten a la realitat dels 
centres. A tall d’ exemple, en el CP Dones s’ ha canviat l’ horari del personal de rehabilitació de la 
Secció Oberta, sense que això hagi representat cap millora pel servei, tot el contrari. En aquest 
sentit, reclamem que s’ autoritzi el restabliment de l’ horari antic, aprovant-lo oficialment com 
horari particular en aquesta Comissió de Seguiment. 

4.6. MONOGRÀFIC PUIG DE LES BASSES. S’ ha tornat a reclamar per part sindical la 
realització d’ aquesta sessió a Girona i Figueres. 

4.7.  GAM- Prestacions. CATAC ha tornat a recordar el greu dèficit de personal d’ aquest àrea 
que hi ha a tots els centres, cosa que repercuteix també negativament sobre d’ altres col·lectius, 
com GSI o GAM-V.  

4.8.  CP HOMES. S’ ha recordat a l’ Administració la greu situació de manca de personal que 
pateix aquest centre. 

 

Us seguirem informant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 10 de març de 2010  
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


