
REUNIÓ GRUP DE TREBALL DE LA  
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 

18.11.2014 
Assistents Administració:  Alfons R. sots director general de recursos humans i econòmics;  
Jose L. V. sots director general de centres i gestió penitenciari; Jesús Pl. cap de servei de 
gestió de recursos humans; Patrícia S. tècnica del servei  de recursos humans i econòmics. 
Xavier S. del Departament d’economia; Pedro D. responsable dels nous equipaments 
penitenciaris. 
Assistents sindicats:  CATAC-IAC, CCOO i UGT.  
Ordre del dia: 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior 
2. Presentació del Reglament  de la Mesa sectorial de Negociació i adaptació, en el 

seu cas, al grup de treball de personal de l’àmbit penitenciari, així com el 
nomenament de la Secretaria de la Mesa 

3. Concurs restringit de promoció del grup D, serveis penitenciaris, al grup C 
4. Indemnitzacions per trasllat forçós del personal del CP Figueres i CP Girona. 
5. Gaudiment de permisos per assumptes personals i compensació de festius del 

personal del CP Puig de les Basses 
6. Aprovació del nou horari establert al CP Obert Girona 
7. Obres al CP obert Girona 
8. Breus organitzacions sindicals  
Desenvolupament de la sessió: 
Alfons R. , sots director general de recursos humans i econòmics, ens lliure els punts de 
l’ordre del dia i els breus de les OOSS que han presentat. 
1.-Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior: es procedeix a fer lectura de les 
esmenes presentades per CATAC-IAC i  s’aprova  l’acta de la reunió anterior. 
2.-Presentació del Reglament  de la Mesa sectorial de Negociació i adaptació, en el seu cas, 
al grup de treball de personal de l’àmbit penitenciari, així com el nomenament de la 
Secretaria de la Mesa: aquest document va estar aprovat el 10.09.14, i  és d’obligat 
compliment . Hi ha uns òrgans permanents, periodicitat reunions, quòrums d’assistència, 
temes a tractar que s’han d’enviar 7 dies abans de la data de la reunió, s’ha de nomenar la 
secretaria, les actes no tenen que ser literals i si algú vol que consti quelcom literal ha de fer-
ho arribar per escrit. Patricia S., tècnica del servei  de recursos humans i econòmics, diu que 
van consultar si podíem, com a grup de treball, fer alguna modificació.  Es pot fer sempre i 
quan no modifiqui l’essència del reglament. En l’anterior reglament parlava de comissió  de 
treball i ara passa a ser grup de treball. CATAC-IAC demana que siguin 3 membres més un 
assessor per la part social i no solament  3 com pretenen els representants de 
l’administració. S’estableix un calendari mensual del tercer dimecres de cada mes, es 
reserven totes les dates i en la reunió anterior quedarà constància, si és el cas,  de la reunió 
següent. Es passa a nomenar per unanimitat a Patricia S. com a Secretaria de la Mesa. 
3.-Concurs restringit de promoció del grup D serveis penitenciaris, al grup C: Alfons R. 
comenta que aquest concurs tenia una vigència que va caducar al 2012, per tant caldria 
tornar a regular aquest. CATAC-IAC demana quants professionals dels grup D hi ha 
actualment, informen  que sobre uns 40 o 50. Alfons R. diu que va haver una dispensa de 
grau a l’àmbit dels mossos però ara s’hauria de fer una dispensa amb rang de llei, resumint, 
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afegir una nova proposta a la llei d’acompanyament de mesures per poder convocar un 
concurs restringit del D al C. CATAC-IAC demana que sigui una convocatòria específica i 
que no vagi a compte de les places que s’han de convocar per el personal de tractament. 
Les OOSS demanen que sigui una convocatòria que contempli les mateixes condicions que 
la ultima que va fer. Alfons R. diu que aquest punt neix de la ultima reunió que CATAC-IAC 
ho va demanar i farà arribar al secretari general aquesta petició. 
4.- Indemnitzacions per trasllat forçós del personal del CP Figueres i CP Girona: Alfons R. 
informa que el retard en el pagament de la indemnització ha estat un error de caràcter intern, 
demanen disculpes per aquesta disfunció, ens indiquen que faran informe i es farà tot el 
possible perquè abans d’acabar el mes de novembre es pugui indemnitzar als afectats. 
5.-Gaudiment de permisos per assumptes personals i compensació de festius del personal 
del CP Puig de les Basses: el greu problema de gestió de l’oficina de RRHH d’aquest centre 
ha provocat que els treballadors no puguin gaudir dels dies de vacances, assumptes propis i 
compensació de festius durant el 2014. Jose L. V., sots director general de centres i gestió 
penitenciària, diu que el director del CP Puig de les Basses, des del 26.06.14 fins 10.07.14 
per necessitats serveis va demanar que no es gaudis de vacances. 
Les OOSS demanem la retirada de la nota informativa de la gerència d’aquest centre, Alfons 
R. afegeix  que quan arriben períodes específics de vacances (Nadal, setmana santa, 
vacances estius) s’ha d’informar de quin períodes es gaudiran i recordar que cal quadrar els 
horaris i això no treu que si algú  vol demanar dies fora d’aquest períodes si es pot s’atorgui, 
també afegeix, que ha parlat amb el director del centre i aquest manifesta que no hi ha cap 
problema amb que el personal pugui gaudir dels dies en el període establert, per tant en el 
cas que per necessitats de servei per casos determinats no hagin pogut disposar dels dies 
ho atendran de forma particular. Alfons R. diu que recordarà al gerent que posi en la nota 
informativa el text literal de l’Acord per tal d’evitar confusions i es modifiqui el punt referent a 
les limitacions del canvis de servei, el punt de compactacions,... acaba dient que donarà 
instruccions clares. La data màxima per gaudiment serà el 30.01.15. Des de CATAC-IAC 
indiquem que cal, doncs, que el afectats demanin registre mitjançant segell de totes les 
peticions. Les OOSS hem demanat que se’ns faciliti el  recull de totes les peticions 
denegades. 
Jesús Pl., cap de servei de gestió de recursos humans , diu que de del CP Puig de les 
Basses  s’ha demanat un reforç de 6 GAM i 3 GSI per el període de Nadal . 
6.-Aprovació del nou horari de GMO establert al CP Obert Girona: CATAC-IAC  informa que 
l’horari es va votar 10.09.14 i s’està aplicant des del dia 16.09.14, perquè l’anterior horari 
votat  aquesta direcció general va aprovar fer-lo de forma provisional fins el 15.09.14 , d’aquí 
que el personal afectat es va veure obligat a tornar a votar un nou horari, queda aprovat 
l’horari de GMO del CP Obert Girona. 
7.-Obres al CP Obert Girona: els interns de la secció oberta de Girona continuen ocupant de 
forma provisional  els pisos de l’antiga secció oberta de Girona. Demanem informació sobre 
dates d’inici i acabament així com el detall de les obres CP Obert Girona estem a l’espera 
que arribi a la reunió el responsable de nous equipament per tal d’informar d’aquest punt. 
-Breus organitzacions sindicals  
-Comissions de servei: actualment hi ha 60 comissions de serveis pendents d’autoritzar, han 
aprovat una comissió de serveis de GAMV al CP Joves Quatre Camins que  era GAMV del 
CP Puig de les Basses; un GO al  CP Puig de les Basses que  era GAMP del mateix centre. 
Durant el mes de gener hauran de cobrir 40 places al CP Puig de les Basses,  més 4 o 5 
places a la resta de centres penitenciaris, tots de la borsa. Ara hi ha 103 interins de la borsa 
treballant, al gener es preveu que hi hauran 50 o 60 més i que aquests tindran plaça amb 
estabilitat. CP Puig de les Basses. Com ha avançat en l’anterior punt han demanat 9 
substituts per període de vacances de Nadal al CP Puig de les Basses, al CP Lledoners han 
arribat 5 GAM nous, .per la resta de centres seran uns 30 més. CATAC-IAC demana que 
ens facin arribar la llista actualitzada de borsa de treball. 



-CUE al CP Puig de les Basses: CATAC-IAC informa que no s’ha respectat l’acord d’atendre 
la primera fase de l’anterior concurs, demanem que s’atengui i en totes les convocatòries 
posteriors es publiquin a ATRI en el cas d’haver exhaurit la primera fase de l’últim concurs. 
-Cobertura 1 auxiliar administratiu al CP Obert Girona: el dia 14.01.14 va ser l’últim dia que 
va treballar l’auxiliar administrativa del cos general, la qual s’ha jubilat. CATAC-IAC demana 
preferència per els auxiliars administratius obligats a ser traslladats al CP Puig de les 
Basses, Jesús Pl. diu que sortirà publicat per ATRI. 
-Còmput horari personal tractament reduït dels CP Obert Girona atenent la circular 1/2012: 
actualment el còmput horari del personal de tractament reduït és de 31 hores i 52 minuts en 
jornada ordinària de dilluns a divendres i no el que estableix la circular 1/2012 en els centres 
oberts de 29 hores i 30 minuts. Demanem que quedi establert atenent la circular 1/12 el 
còmput horari,  la compensació d’hores de més que han realitzat des del  1.07.14 i cobertura 
d’un cinquè educador social, tal i com es contempla al CP Obert de Tarragona, tenint com a 
referència al CP Obert Barcelona-2 on  la dotació és el doble, 8 educadors socials, la dotació 
actual  d’educadors al CP Obert Girona és totalment insuficient. Alhora també manifestem el 
conflicte que hi ha amb el personal de tractament interí reduït quan ha de renunciar a  
l’acumulació de la jornada per substituir les absències del personal funcionari. Jesús Pl. diu 
que ho estudiaran i ens diran quelcom a la propera reunió. 
-CP Lledoners i CP Puig de les Basses classificats en centres de primera categoria: des de 
CATAC-IAC hem informat que el CP Lledoners ha esdevingut dins de Catalunya  com a 
centre innovador i de referència,  tot i així , és un centre de 2ª categoria. Tenint en compte 
que el número d’interns  des de fa un temps és de 850, i que la previsió és que es continuí 
així, que són uns 450 treballadors al centre, i que d’altres centres amb un número menor 
d’interns  són centres classificats de primera categoria demanem que el CP Lledoners passi 
a ser un centre de primera categoria. Pel que fa al CP Puig de les Basses és l' únic centre de 
penats i preventius de la província de Girona per tant reiterem la demanda que varem fer en 
data 17.02.14 de classificar aquest centre com un centre penitenciari de primera categoria. 
Alfons R. diu que en aquests moment no es contempla cap canvi de categoria,  s’està fent 
un estudi dels centres penitenciaris i quan s’arribi al moment concret ja se’ns informarà.  
-Transport per a Lledoners: des de CATAC-IAC hem demanat que cal recuperar el transport 
per el personal d’aquest centre atenent totes les franges horàries. Alfons R. diu que aquest 
tema es tractarà a la propera reunió. 
-Manca personal al CP Lledoners: hem manifestat que manca personal de tractament (el M7 
fa gairebé dos anys que no te jurista propi, ha de compartir dos juristes  amb altres dos 
mòduls) i personal d’interior. Jesús Pl. diu que es cobreix tot el què es pot, que s’han cobert 
5 GAM. CATAC-IAC manifesta que varen marxar 17 companys del procés selectiu  JU026.  
-Informació CP Model: demanem aclariment pel que fa a les darreres informacions 
publicades de manca d’acord a l’ajuntament de Barcelona, volem saber què han modificat  
Jose l. V. diu que el què saben és fruit de l’Acord.  Alfons R. diu que no ha variat res des de 
la última reunió que varem tenir. Hem demanat  informació sobre la sessió de l’ajuntament 
on consta que s’ha trencat l’acord de tancament del CP Model i l’acord de construcció del 
centre de preventiu i centre obert. Els representants de l’administració que desconeixen 
aquesta informació. 
-Compensació dels 2 dies  festius locals corresponents al 2014 per als treballadors del CP 
Girona obligats a ser traslladats al CP Puig de les Basses: en la reunió de data 30.04.14 
se’ns va assegurar que els companys traslladats sense dret a compensació de festius al CP 
Puig de les Basses se’ls seria compensat  dos dies perquè l’endarreriment  de les dates del 
trasllat de la dependència va suposar que aquests disposarien dos dies menys de festa local 
(les festes locals a Girona eren el 25.07.14 i 29.10.14 i  les festes locals a Figueres ja havien 
celebrat a data del trasllat (eren 3.03.14 i 9.06.14). Demanem que es doni instruccions a 
l’oficina de RRHH del CP Puig de les Basses perquè s’apliqui el que esta establert, el dret 
del personal funcionari a disposar de dos festes locals. Alfons R. diu que tenen dret a gaudir-



los faran l’excepció i se’ls donarà les 15 hores més per  festa local als treballadors del CP 
Girona obligats a ser traslladats al CP Puig de les Basses sense dret a dies de compensació 
de festius. 
-Signatura de totes les actes pendents: el 16.01.13 aquesta secció sindical va fer arribar un 
escrit al conseller denunciant la manca de formalitat constant pel que fa a la signatura 
d’actes de reunions,  pendents des de feia més d’un any. Actualment estem igual, continua 
havent-hi actes pendents  pendents a signar de les quals ja han estat enviades les esmenes 
 per part d’aquesta secció sindical. Alfons R. diuen que han de revisar aquest tema per tal de 
posar-lo al dia. CATAC-IAC informa que estan pendents totes les actes de l’any 2012, 13 i 
14 i hi ha una acta pendent de l’any 2011. 
Obres adequació CP Obert Girona: s’incorpora a la reunió Pedro D., responsable dels nous 
equipaments penitenciaris,  i ens informa que les obres començaran la propera setmana , la 
previsió de duració és  de 4 mesos. Suprimiran els elements exteriors de seguretat, 
realitzaran tasques de xapa i pintura a les habitacions i un únic accés per l’interior. Es 
demana posar intercomunicadors en les habitacions  i que  es tingui en compte habilitar 
lavabos ambdós sexes per  al personal en el interior del centre. 
CP Mas Enric: Pedro D. informa que  actualment estan treballant per l’escomesa de l’aigua, 
el vial d’accés (té 3 parts: una part és responsabilitat de l’ajuntament de El Catllar, una part 
és responsabilitat de l’ajuntament de Tarragona, i una altre part és responsabilitat de la 
Diputació de Tarragona)  l’EDAL i la resta són qüestions d’àmbit d’ interior del centre (fleca, 
bugaderia, offices del mòduls). Estan treballant per tal d’ acomplir les dates de finalització i 
mantenir dates d’obertura. 
Cafeteria CP Quatre Camins i CP Puig de les Basses: es demana ampliació dels horaris 
d’obertura de les cafeteries d’aquests centres. Alfons R. diu que en el cas que el CIRE faci la 
prestació de les cafeteries dels centres demanaran homogeneïtzació d’horaris  per tots els 
centres. Pel que fa al CP Quatre Camins, actualment es gestionat per una empresa exterior 
a la qual no se li renovarà el contracte de prestació,  quan ho assumeixi el CIRE també 
s’homogeneïtzarà l’horari com a la resta de centres. 
 
Es marca com a data per la propera reunió el dia 17.12.14 a les 10 hores. 

 
 
Us seguirem informant. 
 
Barcelona, 18 de novembre de 2014 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 

 

 


