
 

Reunió Comissió Seguiment 

16/04/2009 

“Sense avenços” 

 
 

Assistents Administració:  Assumpta H. Sotsdirectora General de Recursos i  Règim Penitenciari; Rosa 
P. Cap del servei de personal;  Ferran C. Cap de Selecció i Recursos i una persona de Funció Pública. 
Excusen l’absència a la reunió del Sotsdirector General de relacions laborals Ferran D.. 
Assistents Sindicats: CATAC,CCOO i UGT. 
 
Ordre del dia: 

• Repàs de temes derivats de la sessió del 24-3-2009. 
• Altres.  

 
Desenvolupament de  la reunió: 

Lamentem que últimament les sessions de la Comissió de seguiment semblin un disc ratllat. Amb el nou 
equip directiu, en lloc d’anar endavant anem en darrerà, com els “crancs”. Esperem que no sigui costum 
l’absència permanent de la directora general d’ aquestes sessions de treball, ja que si van baixant potser al 
final l’ interlocutor de la part social serà, amb tot el respecte (ens referim a capacitat executiva com 
representants de l’ Administració), el “subaltern de la 5ª planta”.  
 
1. Mobilitat: Assumpta H. Sotsdirectora General de Recursos es compromet a reunir-se amb els 

sindicats  per tal de fer un estudi de les necessitats en aquest tema, d’ acord amb l’ obligació que 
tenen de fer un pla de mobilitat a tots els centres de l’ àrea metropolitana de Barcelona. Així 
mateix, s’efectuarà una sessió monogràfica per intentar signar un document que unifiqui criteris en 
temes com la regulació de la Borsa de treball o el  cessament de comissions de serveis i provisions 
provisionals, tal com es va fer, el passat 10 de desembre, amb l’ assignació de serveis i horaris. 

2. Àmbit funcional d’execució penal: l’ Administració  ens informa  que  un cop publicat en el DOGC 
del passat 7 d’ abril la creació d’ aquest àmbit, ara s’ està pendent de què la Direcció General de la 
Funció Pública faci la proposta d’acord de govern que reculli la delegació de competències en 
processos de selecció i provisió al departament de Justícia. 

3. Situació dels concursos de comandaments:   
          Àmbit rehabilitació JU/CP001/2008: esta prevista la seva resolució durant la primera quinzena de             
          maig.                                                                          
          Àmbit administració JU/CP002/2008: estan finalitzant ja les entrevistes de la segona fase.                                                                                                                                                     
          Àmbit   interior   JU/CP003/2008: avui s’inicien les entrevistes de la 2ª fase. L’avaluació del curs               
          s’efectuarà el proper 25 de maig.Com s’ha constatat que el procés no podrà estar resolt abans de la 
          primera quinzena juny ,  CATAC  ha demanat als representants de  l’ Administració, que tal i com  
          s’ha fet en altres ocasions, la  publicació en el DOGC s’efectuï a partir del 15 de setembre . 
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4. Promoció interna especial del Cos Auxiliar Tècnic de la Generalitat de Catalunya, Grup Serveis 
Penitenciaris, al Cos Tècnic d’ Especialistes de la Generalitat de Catalunya, Grup Serveis Penitenciaris: 
els representants de l’ Administració ens han lliurat una nova  una proposta de bases d’oposició, que 
bàsicament ja esta en la línia del què varem demanar els sindicats en la sessió del 24 de març, ja que s’ha 
simplificat molt el procés. Els canvis més significatius, son la reducció del temari a 15 temes (els que 
CATAC havia proposat ) , i pel que fa a les proves una consistirà en una prova tipus  test de 50 preguntes 
amb 4 respostes alternatives i  l’altra en un supòsit pràctic a escollir dels dos proposats pel Tribunal, però 
que també s’ha de contestar tipus test (10 preguntes tancades amb 4 opcions de resposta). Un altre aspecte 
important, les dues proves faran nota mitjà, es a dir, no farà falta aprovar-les totes dues amb un cinc, sinó 
treure 10 punts entre les dos. Així mateix, les preguntes errades no descomptaran. Els sindicats hem 
demanat uns dies de marge per estudiar més acuradament la nova proposta i s’ha quedat en fer arribar les 
nostres observacions o el nostre vist-i-plau abans del 22 d’abril.  
 
5. PIPE.09: s’ha signat un document que recull que com la taxa d’absentisme ha estat inferior al 7% 
durant l’any 2008, en compliment de l’ Acord,  s’ abonarà la quantitat de 140 €  mensual.   
 
6. Servei d’Execució de Mesures Penals Alternatives: l’ Administració, finalment ens informà (tard com 
sempre i per les queixes que ja els hi havíem fet arribar) que han decidit  privatitzar la gestió que fins ara 
es feia en els serveis territorials de Girona, Tarragona i Lleida. CATAC ha expressat el seu absolut rebuig  
a aquesta mesura, que per molt “maquillatge cosmètic” que vulguin fer, es una nova mostra de 
l’incapacitat del Departament per potenciar els serveis públics i afavorir  en canvi interessos privats. Per 
CATAC es lamentable que un cop més es dediquin recursos econòmics a subvencionar “empreses o 
entitats alienes”, la qualitat de la prestació de les quals, moltes vegades deixa molt que desitjar, en lloc de 
millorar els recursos propis. Ara bé, el que també hem deixat molt clar als representants de 
l’Administració, que vetllarem per que cap treballador públic es vegi afectat negativament per  
implementació d’ aquesta mesura. En aquest sentit, la Subdirectora General  ens  ha donat garanties que 
es respectaran les destinacions, localitats i salaris i  que no s’ amortitza cap lloc de treball, els treballadors 
afectats passaran a desenvolupar altres funcions en execució penal (llibertats condicionals i localitzacions 
permanents). 
  
7. Promoció professional en el mateix lloc de treball: continua encallat el tema pel tema pressupostari. 
Ara bé, una altra qüestió que ha estat objecte d’ una forta discussió es la pretensió de l’ Administració de 
no voler aplicar efectes retroactius (juliol del 2007) a la 2ª convocatòria quan  es resolgui. Tots els 
sindicats hem deixat molt clar, que aquest tema s’ havia pactat i per tant ho han de complir. 
 
8. Increment de Genèric Medi Obert al  Centre Obert de Barcelona 2: tots els sindicats hem reclamat 
l’increment urgent de la dotació de GMO. Per CATAC és absolutament indispensable l’ enviament de 8 
GMO de forma immediata i fer l’ increment a 32, que és la quantitat que correspon a un CO de 150 
places, abans que finalitzi l’ any. Com sempre, el temps posa les coses en el seu joc, i cada cop, es més 
evident que les condicions de tancament del CP. Joves de Barcelona i obertura del CP. Joves  QC i del 
CO.BCN-2, com sempre va advertir el nostre sindicat (per això, no varem signar el Pacte del 16 de juny 
de 2008 sobre les condicions de tancament de centres) eren un autèntic nyap i una “bomba de rellotgeria” 
pel bon funcionament dels centres. 
 
9.  Promoció de educadors del C al B: continua pendent. 
 
10.  Concurs restringit GAM a GSI:  queda pendent. 
 
11. Increment de CUSI al CP. Girona i CP. Figueres: segueix en estudi. CATAC ha recordat que el tema 
del dimensionament dels comandaments intermedis, no només en aquests centres, sinó de forma global, 
s’arrossega des de fa molt de temps i ja seria hora que l’ Administració, posi “fil a l’agulla”. Igualment, 
recordem que encara no ens han dit res dels estudis que estaven fent sobre el dimensionament de 
plantilles dels centres. La Subdirectora general ens indicà que no els tenen encarà acabats. 
 
12. CP Joves QC (festius CUSI i GAMP): un cop més, hem tingut que denunciar les interpretacions “sui 
generis” que vol fer la Direcció i més concretament el seu Administrador (aquesta ha estat la nota còmica 
de la sessió, ja que la Sra. Subdirectora ens ha indicat que el Sr. Lluis P, és administrador i no gerent i que 
les funcions que exerceix en matèria de personal ho fa per delegació del director, un autèntic  nyap, que 
denunciarem a Funció Pública, per què ens aclareixi si el CP Joves QC, esta exempt de complir la RLT i  



l’ estructura de comandaments directius que indicà  el reglament organitzatiu de Catalunya), de les 
condicions horàries d’ aquest personal obligant a treballar els festius a qui fins ara no ho havia de fer. 
Per tractar d’ evitar aquests problemes, el proper 22 d’ abril, s’ efectuarà una sessió monogràfica per 
tractar exclusivament els horaris i intentar unificar en un únic document tota la normativa que hi ha vigent 
i esta dispersa en els Acords i les actes de desenvolupament dels mateixos, de cara, a que en tots els 
centres penitenciaris es respectin les mateixes regles del joc. 
 
13. Equiparació de nivells RIET-EIET: tot segueix igual. Encarà no s’ ha acabat el document de carregues 
de treball que demana Funció Pública. A aquest pas, la Sagrada Família, s’ enllestirà abans que aquest.  
 
14. Parada del bus per Joves QC: l’ Administració ens ha informat que no hi ha cap problema per canviar-
ne l’ ubicació. Es un tema que s’ haurà de consensuar al propi centre per part dels treballadors, però a 
CATAC pensem que un bon lloc seria l’estació del Clot, per la coincidència de diferents línies de tren i 
metro. 
 
15. Coordinadors DAE:  pendent. 
 
16. Doble entrada A-B: cap de programes d’ atenció especialitzada. No es pot fer, ja que el reglament 
d’organització dels serveis d’ execució penal, indicà  que han de ser del grup A, i per tant, s’hauria de 
modificar el Reglament i no només la RLT. 
 
17. Provisionals TMI-TMO: ens indiquen que s’ han posat en contacte amb els treballadors afectats pels 
canvis de criteri de la Secretaria i els han informat dels motius d’ aquesta decisió. Com sempre, els 
treballadors del grup B de presons, a la cua de tot. I desprès s’ estranyen que no tenen “cantera” per 
ocupar llocs directius als centres, si  el Cos de Diplomats el tenen deixat de la ma de deu, des de fa segles 
i tracten a la seva gent, com si fossin “pàries del sistema”. 
 
18. CIRE: s’ ha acordat fer una reunió informativa sobre el funcionament de la gestió del CIRE, ja que 
s’estan detectant problemes en alguns centres (cuina CP Homes). 
 
 
Us  seguirem informant. 
 
 
 
 
Barcelona, 17 d’ abril  de 2009  
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


