
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
26.07.2012 

 
Assistents Administració:  Rosa P. Sots directora general de Recursos Humans i Econòmics; Jesús P. Cap 
de servei de gestió de Recursos Humans i Ferran C. Cap de secció de Selecció i Provisió; Jose L V. Sots 
director general de Centres i Gestió Penitenciària; Montse L. i Alicia del C. del Departament d’Economia. 
Ordre del dia:  
1.- Imputació dels crèdits sindicals en les reunion s amb l’Administració  
2.- STSJC que declara la nul·litat de l’entrevista al concurs de comandaments de règim interior 2008  
3.- Instrucció del DGSP sobre els canvis de Server  
4.- Proposta de modificació de la Borsa de Treball  
5.- Breus organitzacions sindicals 
Desenvolupament de la reunió: 
1.- Imputació dels crèdits sindicals en les reunion s amb l’Administració: Rosa P. informa que per 
resolució del Departament de Funció Pública els representants sindicals hauran d’ imputar per l’assistència a 
les reunions amb l’Administració als crèdits sindicals que tinguin a partir del 1 de setembre. Les reunions que 
els representants sindicals teníem amb l’Administració anaven a càrrec de la mateixa, segons Acord 2006,  
però ara ha canviat, els representants sindicals haurem de computar l’absència del lloc de treball mentre estem 
negociant les condicions laborals amb el crèdit sindical que té  cada delegat ,  val a dir que no tots tenim el 
mateix volum d’hores, ni tots estem alliberats. Entenem que actualment el que es busca és imposar i no 
negociar posant més pals a les rodes, de totes maneres el que no farem és rendir-nos i realitzarem la nostra 
tasca, en aquests moments més desagraïda que mai el més dignament possible. Els representants sindicals 
tenim clar i així ho hem manifestat que els membres de l’Administració que vénen a les reunions haurien de 
compensar, doncs,  les hores mentre estan en les reunions amb els representats sindicals perquè suposa el 
mateix. Els sindicats hem demanat que pel que fa a la resta de permisos també volem una resolució del 
Departament de Funció Pública al respecte perquè actualment s’estan aplicant uns criteris més restrictius al 
personal de l’àmbit penitenciari vers a la resta de treballadors de l’Administració. 
2.- Sentència del TSJC que declara la nul·litat de l’entrevista al concurs de comandaments de règim 
interior 2008: ens informen que no cab cap recurs i durant el mes de setembre la junta de mèrits d’aquest 
procés selectiu es reunirà  de nou per tal de pactar com faran el procés a l’espera de resposta de l’assessoria 
jurídica. Es proposa que la diferencia de puntuació de l’entrevista (la qual segons la sentència s’ha d’anular) 
s’imputi a l’altre prova d’aquesta fase, és a dir, a   l’examen. Els sindicats demanen que s’executi el què diu la 
sentència i els 16 punts s’imputin a l’examen. Ferran C. ens informa que notificaran la resolució als afectats.  
3.- Instrucció del DGSP sobre els canvis de serveis : ens satisfà que finalment hagin els representants de 
l’administració hagin elaborat una Instrucció al respecte.  
4.- Proposta de modificació de la Borsa de Treball:  Rosa P. proposa donar preferència als aspirants del 
procés selectiu JU26 que van superar el curs a Mollet però no van accedir a les pràctiques sobre el personal 
amb serveis prestats. Els representants sindicals hem dit, de forma unànime, que no estem d’acord i que s’ha 
de respectar el rànquing pactat a la borsa. 
5.- Breus organitzacions sindicals: 
Fórmula gaudiment AP i CF: Rosa P. informa que es podrà gaudir per hores, tot i que els representants  
sindicals hem dit que l’horari és especial, no ordinari, per tant la forma de gaudiment pot ser per jornada com ha 
estat fins ara. I hem manifestat el nostre desacord al respecte. 
Dades sobre el cobrament Programa Rendiment Profess ional:  Jesús Pl. ens informa que el cobrament  del 
primer trimestre del PRP ha estat de 274 companys que no han cobrat el 100% i 754 que han cobrat el PRP 
parcialment, pel que fa al cobrament del segon trimestre del PRP han estat 248 companys els que no han 
cobrat el 100% i 445 els que han cobrat el PRP parcialment. 
Rosa P. ens informa que el personal reduït al 15% no cobrarà el 100% del PRP malgrat que compleixen els 
requisits, hem manifestat de forma rotunda que la secció sindical de presons CATAC-IAC no esta d’acord en 
aquesta mesura.  
Concursos de comandaments i de trasllats:  ens informen que de moment no en convocaran. 
Borsa de treball:  Ferran C. ens informa que pel que fa als participants de la JU026 pendents de nomenar 
actualment són un total de  53 però tots ells estan treballant i  de la borsa de treball actualment hi ha 2 
persones que ja treballen.  
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Informació afectació pla d'ocupació centres peniten ciaris: Jesús Pl. ens informa que de moment no hi ha 
afectació a ningú de l’àmbit penitenciari.  
CP Puig de les Basses:  Rosa P. diu no tenen més informació que la que va donar  la Consellera en el 
Parlament i que no s’obrirà abans del 2013. 
CP Mas Enric:  Rosa P. diu no tenen més informació ni data d’obertura, respecte a la desinformació que corren 
sobre tancaments i obertures d’altres centres (CP Homes, CP Dones,..) els desmenteix tots. 
Menjadors als centres penitenciaris per als funcion aris: Rosa P. diu que sobre la dotació de material, 
microones, mecanismes per escalfar el menjar,...s’està revisant la informació per determinar que és necessari. 
Referent a la possibilitat de retornar la gestió de les cafeteries als centres penitenciaris ens indica que és 
deficitari i que si els sindicats ens volem fer càrrec de la gestió de les cafeteries que fem una proposta (no 
sabem si riure o plorar...), afegeix que s’ha dotat  tots els centres màquines de vending.  
Hem demanat la signatura de totes les actes pendent s: Jesus Pl. i Rosa P. s’han compromès a fer-nos 
arribar aquest mes d’agost totes les actes per tal de fer-ne la revisió i al mes de setembre puguin ser signades 
totes. 
Informació sobre l’afectació al personal de l’àmbit  penitenciari del RD ley 20/2012, de 13 de julio, d e 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestar ia y de fomento de la competitividad: Rosa P. ens 
informa que de moment no hi ha cap resolució, però pel que fa als dies addicionals de vacances els qual tenim 
dret  l’any 2012 quedaran en un  prorrateig, tal i com va plantejar el Departament de la Funció Pública en la 
reunió de la Mesa general del dilluns 23.07.12, els funcionaris que l’any anterior tenien dret a 1 dia, al 2012 en 
tindran 0; els funcionaris que tenien dret a 2 dies o 3 dies, al 2012 tindran 1 dia; els funcionaris que tenien dret 
a 4 o 5 dies, al 2012 en tindran 2,  però que l’any 2013 quedarà en 0 dies  per a tothom és a dir al 2013 no hi 
hauran dies addicionals de vacances. 
Assumptes personals vinculats als perfeccionament de triennis: és té dret a gaudir de dos dies addicionals de 
permís per assumptes personals en el moment que es perfeccionin sis triennis de prestació de serveis a 
qualsevol administració pública, a partir del vuitè trienni, els dies d’assumptes personals s’incrementaran en un 
dia addicional per cada trienni que es perfeccioni. L’any 2013 quedarà en 0 dies pel que fa aquest concepte, és 
a dir al 2013 no hi hauran dies d’assumptes personals vinculats als perfeccionament de triennis. 
Assumptes propis: a l’any 2012 tenim 6 dies, a l’any 2013 quedarà en 3 dies. 
Vacances: 23 dies a l’any 2012 i l’any 2013 serà un màxim  de 22. 
Calendarització comissions de servei i provisions p rovisionals de tractament:  
Comissions de serveis la llista definitiva d’ admesos i exclosos es publicarà  la setmana que vinent. 
Provisions provisionals de tractament: el resultat de la prova de català i llistes provisionals admesos i exclosos 
es publicarà a finals de mes. La llista definitiva d’ admesos i exclosos es publicarà a finals del mes de 
setembre. 
Informació redistribució personal centres justícia juvenil de Montilivi i Til·lers als centres peniten ciaris: 
Rosa P. ens informa que això no es cert, i que actualment  s’ha ofert la possibilitat de redistribució dins del 
mateix Servei de Justícia Juvenil i Medi Obert (en l’àmbit d’actuació de justícia juvenil).  
CP Tarragona cobertura caps d’unitat : hem demanat la cobertura dels caps d’unitat, la dotació actual no es 
correspon amb la dotació que hauria de tenir aquest centre de CU., recordem que a més hi ha més d’un cap 
d’unitat amb crèdit sindical Jesús Pl. i Rosa P. ens informen que cobreixen el que poden i si no es fa o es 
cobreix amb funcionaris de lloc  base és perquè els informes justificatius de la necessitat de cobertura que han 
de fer les direccions dels centres no ho requereixen. A la secció sindical de CATAC-IAC hem demanat que es 
respecti la dotació assignada i es cobreixi els caps d’unitat. 
CP Figueres cobertura cap de serveis: hi ha un cap de serveis jubilat des del mes de març del 2012 que no 
s’ha cobert, la dotació de CS és de 12, actualment hi han 11 CS, això suposà  5 grups de dos CS i un grup al 
50% és a dir d’un sol CS  el qual assumeix tota la responsabilitat, amb el greuge que en aquest centre no hi ha 
dotació de cap CU per tant demanem la substitució immediata del cap de serveis que falta, Rosa . ha dit que ho 
tornarien a estudiar. 
CP Girona cobertura cap d’unitat: actualment només hi ha un CU quan la dotació és de 2 CU, amb l’afegit  
que el CU que hi ha disposa d’ hores de crèdit sindical, per tant reclamem la substitució del CU que falta. Rosa 
P. ha dit que s’ho mirarien, hem afegit que han de tenir en compte que aquest centres, CP Tarragona, CP 
Figueres i CP Girona, són centres on la dotació de recursos humans és notablement inferior a la resta de 
centres penitenciaris però això no ha de suposar la supressió dels mateixos com s’està fent actualment. 
 
 
 
Us seguirem informant. 
 
 
 
Barcelona, 26 de juliol de 2012 
Secció sindical de presons  
CATAC-IAC  


