
 

 

Comissió seguiment data 16 novembre 2022 

 

Nomenament JU30 

CATAC ha insistit en la necessitat que el procés de presa de possessió de la JU30 i 

el nomenament del concurs extraordinari de estabilització vagin coordinats i no es 

perdi cap plaça.  

En aquest sentit CATAC ha adreçat carta al Secretari de Mesures Penals. 

Així al realitzar la presa de possessió de la JU30, els funcionaris que estan també al 

procés d’estabilització alliberen llocs que faran que molta més gent pugui 

estabilitzar, la qual cosa es una gran noticia pel col·lectiu penitenciari ja que 

consolidarien com a funcionaris de carrera unes 600 persones. Una fita històrica de 

la nostra professió. 

 

Compensació hores assignació places provisionals JU30 

Ha estat una qüestió indignant i tots els sindicats hem fet pinya per demanar la 

compensació. La Secretaria va demanar un dictamen a Funció Pública que reconeix 

el dret i per tant es compensaran totes les hores i aquest criteri seguirà vigent per 

als propers concursos i processos selectius. 

Malauradament el dictamen es va endarrerir molt. Però està be reconèixer un dret 

tot i que el sentit comú ja apuntava que era una necessitat obvia 

 

Complement de productivitat 

Davant les queixes elevades per funcionaris i sindicats de les tropelies que estan 

fent determinats comandaments de centres penitenciaris, fent valoracions a la baixa 

per reduir les quanties a percebre. El Departament finalment ha acceptat revisar 

aquestes incidències i ens ha facilitat una adreça d’email a on adreçar les queixes 

serveirh.justicia@gencat.cat 
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Renovació interins 

L’administració ha confirmat que els interins que cessin a finals d’aquest mes seran 

renovats fins a finals de gener 2023. 

CATAC ja havia lliurat carta a l’anterior equip directiu en aquest sentit i la resposta va 

ser que es valoraria centre a centre. La qual cosa no tenia sentit. Per això, celebren 

la racionalitat de la mesura, especialment amb les dates de Nadal que sempre son 

complicades a presons. 

 

Cobertura de les baixes i RLT 

CATAC ha demanat la cobertura del 100% de les baixes com a servei essencial que 

som. 

De fet ja van demanar formalment la cobertura de les places de la RLT 

pressupostades. Per exemple, hem demanat la cobertura de les vacants de CUSI al 

CP Dones Barcelona, que té 9 places pressupostades i nomes dos cobertes 

efectivament. 

I al Centre Obert Girona falten 1 GO OGP, 1 ES; 1 Psicòleg; 3 GMO, 1 CRIMO; 1 cap 

de manteniment 

Això per posar només un parell d’exemples 

Finalment una antiga reivindicació de CATAC podria complir-se i tindríem 

regularment còpia de les RLT actualitzades. L’Administració reconeix que no hi ha 

cap inconvenient 

La manca de personal afecta a tots els centres però hi ha situacions clamoroses 

com la impossibilitat d’obrir serveis a Brians 1 o la necessitat d’abonar hores extres 

a Mas d’Enric. El Departament reconeix la problemàtica i que encara estan avaluant 

determinades situacions i ens faran arribar la informació. 

En realitat no volem tanta informació, volen solucions i que s’apliquin efectivament. 

 

 

 



 

 

Uniformitat 

El lliurament dels nous uniformes va endarrerit, però diversos centres ja han 

començat el repartiment. Caldrà posar ordre en coordinar la seva posada en marxa 

simultàniament en tots els centres perquè si depèn de cada direcció això farà bo a 

l’exercit de Panxo Villa.  

També s’ha demanat informació sobre els nous equips d’intervenció. L’Administració 

recull la demanda i ens farà arribar la informació. 

 

Ratios de permanència de tractament 

La nova ocurrència de l’Administració pretenia una nova regulació de les 

acumulades i la presència efectiva de professionals de tractament. 

CATAC ha recordat que aquest problema no existia fins que ho han creat ells i que ja 

existia una normativa al respecte que es complia. 

L’Administració ha dit que complirà els acords, però CATAC estarà molt vigilant ja 

que no ens  inspira gens de confiança aquesta resposta que sembla un tacticisme 

per continuar fent la seva. 

 

Grup de treball Medi Obert 

Les demandes d’apertura d’un grup de treball de Medi Obert comencen a donar 

resultats. 

Especialment per la pròxima apertura del nou Centre Obert de Tarragona i les 

necessitats organitzatives i de recursos que necessitaran. 

També es va debatre la problemàtica creada per la direcció de CO Girona davant de 

la manca de personal i la no cobertura de les necessitats de recursos humans, s’ha 

prohibit a la plantilla fer els àpats fora del centre, 

L’Administració ens respon que espera un possible acord dels sindicats amb la 

direcció del centre. Continuarem treballant en aquest tema ja que perjudica 

considerablement la qualitat de les condicions laborals d’aquests funcionaris. 

 



 

 

Permís per hospitalització d’un familiar 

Tot i la rotunda claredat de la sentència, l’Administració es posa de costat i no 

l’acatarà ja que està recurrida en primera instància i haurem d’esperar a exhaurir la 

via judicial. Poca vergonya. 

 

Convocatòria d’urgència del grup de treball penitenciari 

Era altra demanda unànime de la part social per tractar totes les problemàtiques del 

nostre col·lectiu. 

 

CATAC treballarà amb fermesa per iniciar un procés negociador d’un nou acord 

marc de condicions laborals dels serveis penitenciaris 

 

Secció sindical de presons IAC/CATAC 

Barcelona, 17 novembre 2022 


