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Identificació de la sessió 

Núm:  02/2011 
Caràcter: ordinari 
Dia:   10 de maig de 2011 
Horari:  de 11.00h a 14.30h 
Lloc:   Sala de Juntes de la desena planta, de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia Juvenil  
 
 

 
Assistents 

 
Per l’Administració: 

• Rosa Pérez i Vallverdú, subdirectora general de Recursos Humans i Econòmics 
• José Luís Valdivieso de la Hoz, subdirector general de Centres i Gestió Penitenciària 
• Ferran Daroca i Esquirol, subdirector general de Recursos Humans i Relacions 

Laborals excusa la seva assistència  
• Ferran Caparroz Pérez, cap del Servei de Selecció i Provisió 
• Carlos Enrique López Grippa, cap d’Àrea de Seguretat Penitenciària 
• Raquel Lladó Navarro, Direcció General de la Funció Pública 
• Joan Núñez Abril, Direcció General de la Funció Pública 

 
 

 
Carmen Zacarias Guerra  CCOO 
Esteban Espín Puerto  CCOO 
Cristina Mèrida Arnillas  CCOO 
Carme Vigatà    CATAC 
Carme Navarrro Oriol   CATAC 
Carles Membrado Garcia  CATAC 
Manuel Vicente Gonzalez Bonilla CATAC 
Iolanda Adroher i Pueyo   UGT 
Xavier Martínez Martí   UGT 
Joaquim Fusté Guardia  UGT 

Per les organitzacions sindicals 

Jordi Gay Martín   UGT 
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Secretària 

Anna Maria Sangenis Garcia 
 
 
Ordre del dia 
 
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 4 de març de 2011.  
2.- Situació participants i interins del procés selectiu JU26. 
3.- Monogràfic horaris educadors socials: propostes de dates. 
4.- Monogràfic borsa de treball: proposta de criteris i dates. 
5.- Torn obert de paraules. 
 
 
PRÈVIA 
 
La subdirectora general de Recursos Humans i Econòmics presenta els dos nous 
representants de la DG de la Funció Pública i manifesta que també acudiran a les properes 
reunions que es vagin celebrant. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 4 de març de 2011.  
 
Totes les Organitzacions Sindicals i l’Administració signen l’acta. 
 
 
2.- Situació participants i interins del procés selectiu JU26. 
 
L’Administració informa que a l’anterior reunió de la Comissió de Seguiment es va comentar 
que l’obertura del CP Puig de les Basses possiblement es produiria durant l’any 2012, 
d’acord amb les declaracions realitzades per la consellera. En concret es preveu la posada 
en funcionament durant el 1r semestre de 2012 motiu pel qual les places dels CP Puig de 
les Basses i Obert de Girona no es podran cobrir durant l’any 2011. 
 
L’Administració informa que també es va comentar que aquest fet probablement repercutiria 
en els concursos i l’oposició, atès que bona part dels processos contenen places d’aquests 
equipaments i, per tant, la seva resolució resta condicionada a la seva posada en 
funcionament. Que en aquesta situació, cal tenir en compte dos factors: 
a) No existeixen actualment al sistema penitenciari suficients places adjudicables a 
funcionaris de nou ingrés (és a dir, pressupostades i no ocupades o reservades a 
funcionaris) per atendre el nomenament de les 428 places, més 42 addicionals convocades 
a la JU26. El seu nombre aproximat actual es troba entorn a les 350. 
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b) Ajornar la resolució de la convocatòria fins al 1r semestre de 2012 crearia uns perjudicis 
evidents tant pels futurs nous funcionaris de la JU26 que no han d’anar destinats a Puig de 
les Basses, com pel propi sistema penitenciari que no podria cobrir llocs de treball en un 
context com l’actual en què el nomenament de personal interí es troba restringit.      
 
Per això, l’Administració explica que en aquests moments s’està estudiant de quina manera 
es pot procedir a resoldre la convocatòria JU26 per aquells aspirants que no hagin d’anar 
destinats al CP Puig de les Basses, deixant pendents d’incorporació a aquells que hagin 
d’anar destinats al CP Puig de les Basses, amb el mínim impacte possible per al conjunt 
dels participants en el procés. 
 
Pel que fa al calendari de la JU26, el 27 maig finalitzaran les pràctiques del segon torn; la 
segona quinzena de juny es dictarà la proposta de nomenament i acte d’adjudicació de 
vacants (una vegada hagi finalitzat el concurs de trasllats) i la primera quinzena de juliol es 
publicarà el nomenament al DOGC. 
 
UGT exposa que l’acte públic hauria de ser amb els 470 aspirant (o sigui, demana la inclusió 
del 10%), perquè no hi hagi funcionaris que es vegin apartats del primer acte públic. CATAC 
i CCOO també hi estan d’acord. L’Administració contesta que si tècnicament és viable es 
farà tal com demanen les Organitzacions Sindicals. Que el que li interessa a aquesta 
Administració és que no hi hagi funcionaris que es creïn falses expectatives. 
 
UGT pregunta quantes vacants reservades hi ha al sistema. L’Administració contesta que ho 
consultarà i els ho dirà. 
 
CCOO manifesta el seu neguit davant la sospita que UGT té informació que la resta 
d’Organitzacions Sindicals no tenen. Que ha tingut coneixement d’uns correus amb uns 
llistats dels quals només disposa UGT. CATAC posa de manifest que això seria intolerable. 
UGT manifesta que no existeix aquest tipus d’informació. L’Administració exposa que tota la 
informació que dóna, ho fa en aquest grup de treball, excepte temes molt puntuals i 
concrets. 
 
 
3.- Monogràfic horaris educadors socials: propostes de dates. 
 
S’acorda que la reunió es farà el dia 20 de maig de 2011 a les 11.00h. L’Administració 
manifesta que s’enviarà la convocatòria. S’acorda que abans del dia 20, les parts 
s’avançaran les seves propostes.. 
 
 
4.- Monogràfic borsa de treball: proposta de criteris i dates 
 
En relació a aquest tema, CCOO ja té un document preparat des de fa un any, que es 
compromet a enviar-lo a les altres Organitzacions Sindicals. L’Administració manifesta que 
ja el té. Es fixa el dia 24 de maig de 2011 a les 11.00h 
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En relació a aquest tipus de qüestions, l’Administració recorda que està pendent de rebre la 
proposta/document de catàleg de formació de  les tres organitzacions sindicals  Les 
Organitzacions Sindicals expliciten que es posaran a treballar sobre aquest assumpte 
pendent i el faran arribar a l’Administració  
 
 
BREUS CCOO 
 
1.- Cessament interins 
 
L’Administració informa que, amb la Intervenció delegada, s’ha tractat el tema de la 
interpretació de la Instrucció 1/2011 d’acord amb els acords de borsa; i dita intervenció ha 
autoritzat el cessament per antiguitat. Així doncs, a partir d’ara els cessaments es faran per 
antiguitat. Sobre els que ja s’han cessat per criteri de codi lloc, no es revisarà la seva 
situació. Fins ara s’han fet dos moviments amb el sistema de l’antiguitat i Intervenció hi ha 
donat el vist-i-plau. 
 
2.- Situació dels alumnes en pràctiques 
 
L’Administració informa que els interins que prestaven serveis en el moment d’iniciar el curs 
selectiu de la JU26 (13.1.2011), van cessar per poder realitzar-lo i la seva situació 
administrativa actual és la d’ “aspirants a funcionari - curs selectiu”. Aquesta vinculació els 
ha permès mantenir les retribucions que venien percebent, atesa la regulació existent sobre 
els funcionaris en pràctiques. Pel futur, de manera excepcional i d’acord amb criteris actuals 
de la Intervenció, es permet prorrogar aquest vincle per als aspirants que prestaven serveis 
com a interins a 13.1.2011, més enllà del 27.5.2011 i fins que es resolgui la convocatòria. 
 
CCOO pregunta si, en relació a aquests interins, s’atorgaran el dies de vacances i 
assumptes personals meritats abans de començar el procés. L’Administració contesta que hi 
ha dificultats als centres per poder atorgar aquests dies (vacances i assumptes personals) 
però, evidentment, els funcionaris tenen dret a aquest gaudiment de vacances, restant el 
dels dies d’assumptes personals limitat per necessitats del servei. 
 
CCOO també pregunta si els funcionaris que es presenten a les municipals tindran dificultats 
per gaudir dels 15 dies de permís corresponents a la campanya electoral. L’Administració 
contesta que no tindran dificultats i que caldrà que d’altres funcionaris efectuïn hores extres. 
UGT protesta manifestant que cap centre no pot obligar a cap treballador a demanar hores 
extres i la seva compensació els dies concrets que per necessitats de servei li convingui a 
l’Administració. En aquest sentit, totes les Organitzacions Sindicals demanen que s’enviïn 
instruccions al CP Brians 1 i Secció de Serveis Socials de l’Àmbit Penal a Barcelona perquè 
retirin els ordres que han dictat que permeten que el centre pugui obligar als treballadors a 
demanar hores extres i la seva compensació els dies concrets que per necessitats de servei 
convé al centre (s’ha disposat la compensació dins dels 15 dies següents a la realització de 
les hores extres). L’Administració contesta que aclarirà el tema amb els centres indicats. 
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3.- RLT 
 
CCOO demana que l’Administració li lliuri còpia de la RLT amb l’especificació dels codis 
plaça i noms de les persones que els ocupen. L’Administració informa que la RLT forma part 
del registre informàtic de la Generalitat i no es pot cedir a ningú. També manifesta que si els 
representants dels treballadors requereixen la consulta d’algun assumpte en concret, es 
poden posar en contacte amb el servei de gestió de RRHH per a fer la consulta . 
 
4.- Situació dels diferents concursos 
 
L’Administració informa que després que finalitzi el dia 30 d’abril l’aturada pel que fa als 
concursos específics, s’anirà reprenent la publicació dels que encara manquen. 
 
També informa que, pel que fa al concurs general de trasllats, les previsions són les 
següents: 
Proposta provisional de resolució  6.5.2011 
Període d’al·legacions  del 7 al 18 de maig 
Proposta definitiva de resolució  2a quinzena de juny 
 
5.- Situació 50 interins de la JU026 a la borsa de treball, i aspirants del 10% addicional 
 
L’Administració explica que a finals de l’any 2010 es van incorporar 50 aspirants de la JU26 
a la borsa de treball; i que darrerament s’hi han incorporat els aspirants que, havent superat 
el curs selectiu, no van poder accedir a les pràctiques (van per davant de les 50 persones 
abans esmentades). CCOO demana l’enviament del llistat de com ha quedat tot el ranquing. 
L’Administració esmenta que els ho farà arribar. 
 
CCOO també pregunta sobre la possibilitat de recol•locació dels interins desplaçats pels 
diferents processos selectius. L’Administració contesta que la normativa actual no ens 
permet recol·locar els interins desplaçats, més enllà dels percentatges permesos. 
 
6.- Solució de l’Administració davant la pèrdua progressiva de llocs de treball als 
centres 
 
L’Administració explica que la única solució viable a curt termini és nomenar quant abans 
millor la convocatòria JU26 per tal de no perdre més personal als centres penitenciaris. 
L’Administració també exposa que es tornarà a demanar al Govern el 50% de reposició per 
cobrir eventualitats com jubilacions, etc..., un cop obert Puig de les Basses. 
 
7.- Creació de noves places de comandaments: Subdirecció CO Ponent 
 
CCOO es queixa per la creació, en el moment actual de severes restriccions, d’una 
subdirecció al Centre Obert de Ponent. L’Administració contesta que aquesta plaça de 
subdirecció es va crear el dia 1 de setembre de 2005, i que en aquests moments encara no 
hi ha ningú ocupant-la. Recorda que al Centre Obert de Ponent només hi ha un director i un 
gerent de llocs de comandament, de manera que fins ara no s’ha creat cap altre lloc de 
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comandament en aquest centre. L’Administració també explica que amb el temps s’estan 
fent modificacions per regularitzar la situació d’aquests centres; per exemple, els contractats 
laborals han deixat de fer funcions de vigilància 
 
CCOO insisteix demanant una resposta del per què s’ha convocat ara la plaça de 
subdirecció al Centre Obert de Ponent. 
 
UGT es suma a la queixa de CCOO sobre la creació d’una subdirecció al Centre Obert de 
Ponent i manifesta que no és lògic que existeixi una proporció d’11 llocs base i 3 
comandaments, en aquest centre. Demana que hi hagi 24 GMO i que es convoqui un 
concurs restringit de CRIMO. 
 
8.- Control de la despesa. Cost de manteniment del CP de Puig de les Basses 
 
L’Administració contesta que aquesta no és matèria d’aquest grup de treball. 
 
9- Queixa sobre l’actuació d’un grup de música al teatre de Lledoners. (Escritores sin 
lirika) 
 
CCOO es queixa que al CP Lledoners va actuar un grup musical amb lletres de cançons 
amb frases vexatòries contra les dones i masclistes. L’Administració contesta que el director 
del centre ja va demanar excuses sobre aquest tema, i que no tornarà a passar perquè 
estarà més a sobre dels continguts de les actuacions. Aquesta Administració demana 
formalment excuses i manifesta que, encara que no sigui excusa de res, s’ha de tenir en 
compte que un dels cantants era fill d’una interna. 
 
CCOO també és queixa que al CP Lledoners hagin projectat una pel·lícula de sang i fetge. 
 
10.- Girs postals al CP Quatre Camins  
 
CCOO es queixa que en el CP Quatre Camins demanen el DNI en vigor per l’enviament de 
girs postals, la qual cosa està provocant constants baralles per deutes. L’Administració 
contesta que ja s’ha fet la gestió que permet identificar l’intern que envia els girs mitjançant 
el codi NIS enlloc del NIF. 
 
11.- Temari de juristes 
 
L’Administració informa que la part específica (35 temes) del temari de juristes està 
elaborada i passada a signatura de la consellera. Es preveu la publicació en breu (la propera 
setmana). 
 
 
BREUS CATAC 
 
1.- Simultaneïtat concursos 
 

Comentario [DdJ1]: o d’una 
funcionària? 
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CATAC demana que es faci el concurs del CP Girona de manera simultània al del CP Puig 
de les Basses. L’Administració contesta que ho té en compte.  
 
2.- Comissió de seguiment. Reunions periòdiques 
 
Demana que les reunions de la Comissió de Seguiment es celebrin de manera periòdica. 
L’Administració contesta que aquesta és la intenció, però que amb els canvis dels darrers 
mesos (govern...) ha estat molt difícil aconseguir-ho. 
 
3.- Instrucció sobre formació 
 
Demana una instrucció respecte els permisos per hores de formació amb els criteris del 
correu que es va enviar al director del CP de Girona. L’Administració contesta que té 
intenció de fer-ho. 
 
 
BREUS UGT 
 
1.- Comissions de serveis a aspirants de concurs general. 
 
UGT demana que en el cas que es produeixin vacants als centres de Girona o Figueres, 
s’ofereixin comissions de serveis als aspirants del concurs general de Puig de les Bases. 
CCOO s’afegeix a la proposta. L’Administració contesta que això ja es té en compte i que 
també s’aplicarà respecte les vacants reservades.  
 
2.- Concurs auxiliars cossos generals. Recol·locació dels interins cessats. 
 
L’Administració manifesta que aquesta qüestió no correspon tractar-la en aquest grup de 
treball. 
 
UGT insisteix que vol manifestar que s’hauria d’haver cessat aquests interins segons el 
mateix criteri d’antiguitat que l’utilitzat pels cossos penitenciaris; i que, per no seguir aquest 
criteri s’ha perdut personal amb molta experiència. L’Administració contesta que l’antiguitat 
no és sempre sinònim de qualitat laboral. 
 
3.- Diplomats de serveis penitenciaris. 
 
UGT manifesta que s’està vulnerant l’Acord de Pròrroga en no ser convocades les 50 places 
de diplomats de serveis penitenciaris pendents. L’Administració recorda que l’Acord de 
Govern de 8 de febrer de 2011 determina que es suspèn durant el període de pròrroga 
pressupostària l’aprovació d’ofertes públiques d’ocupació i la publicació de convocatòries 
d’accés; que fins que no s’aprovi el nou pressupost no es pot reactivar el tema.  
 
UGT també demana la convocatòria del concurs de diplomats de serveis penitenciaris.  
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4.- Problemes de personal al CP Brians 2 degut a trasllat a presons de l’Estat; i 
situació dels reforços per obertura departament salut mental. 
 
Pel que fa al trasllat a presons de l’Estat, l’Administració informa que s’ha ajornat el 
cessament de 27 funcionaris que hi han obtingut destinació per un període màxim de tres 
mesos (fins el 28 de juliol màxim) per tal de no perdre efectius, atès que no es pot nomenar 
personal interí per vacant. Els moviments es faran de manera paulatina atenent a si es pot 
cobrir la vacant que deixa el concursant (pe. per un reingrés o altre mitjà) o, en cas contrari, 
fins esgotar el termini màxim fixat. 
 
Pel que fa als reforços, l’Administració contesta que, atès que els reforços finalitzen la seva 
vigència i de moment no és possible prorrogar o nomenar-ne de nous, ara per ara no és 
segur que es pugui prestar aquest servei de salut mental al CP Brians 2. Que, de totes 
maneres, a finals de mes, quan s’acabin els reforços, sabrem si se’n poden nomenar més. 
 
5.- Obertura Modul 8 CP Lledoners. Informació sobre el nou model de gestió. 
 
UGT manifesta la seva inquietud davant el fet que el director del CP Lledoners vol obrir un 
mòdul 8 que serà gestionat per un grup tipus secta. CCOO aporta que es tracta d’una ONG 
que efectua teràpies alternatives; i que es tracta d’unes jornades de ioga, etc...que es fan a 
l’espai d’aquest mòdul, malgrat que el mòdul encara no s’hagi obert.  L’Administració 
demanarà més informació respecte el que s’està fent per poder parlar amb coneixement de 
causa. 
 
6.- Prohibició als treballadors de fumar als patis al CP Brians 1 
 
UGT exposa que el director del centre està prohibint que els funcionaris puguin fumar als 
patis; i que fins i tot ha dictat una ordre en aquest sentit. Manifesta que aquesta prohibició 
crea un problema al centre, sobretot si es té en compte que els interns sí que fumen. 
L’Administració recorda que va anar una inspectora de sanitat al centre que va cridar 
l’atenció al director sobre el tema. Però, de totes maneres, aquesta Administració indica que  
hi ha una disposició de l’antic director de serveis (Sr. Sisquella) del 30 de gener de 2006 que 
exposa que es pot interpretar la normativa reguladora del tema en el sentit que els 
funcionaris poden fumar a l’aire lliure. 
 
UGT insisteix que el director està prohibint que els funcionaris fumin als patis, i que existeix 
una ordre al respecte.  
 
7.- Compactació per cicles reducció 1/3 jornada. 
 
UGT insisteix que es faci extensiu a tots els centres possibilitat de compactar per cicles tots 
els tipus de modalitats de reducció de jornada. Que al CP de Quatre Camins no es permet 
compactar per cicles. L’Administració contesta que estudiarà el tema amb el CP Quatre 
Camins. 
 
8.- Transport personal CP Joves. 
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UGT es queixa que el transport encara està sortint del centre a les 15.30h enlloc de les 
15.15h, tal com ja es va establir. L’Adminisitració contesta que es posarà en contacte  amb 
l’empresa perquè s’avanci l’hora. I també ho comunicarà als dos centres. 
 
9.- Uniformes d’estiu. Reposició uniformes. 
 
UGT es queixa que no hi ha reposició de roba vella o de roba que ha quedat petita o gran. 
L’Administració contesta que ja s’ha enviat als centres la relació de persones afectades i 
reconeix que va amb un cert retard. Però que s’intentarà lliurar tot el que sigui urgent. En tot 
cas, recorda que s’ha de seguir el procediment establert per demanar els uniformes. Però no 
hi haurà una reposició generalitzada.  
 
10.- Temps per esmorzar 
 
UGT es queixa que el director de la Secció de Serveis Socials de l’Àmbit Penal a Barcelona 
ha fet un comunicat indicant que el temps per esmorzar és de 20 minuts pel col·lectiu de 
treballadors socials; i que aquest comunicat va contra les nostres disposicions perquè 
l’Acord del 1990 disposa que és de 30 minuts. L’Administració contesta que ho estudiarà. 
 
11.- Recuperació hores visita medica privada al CP Lledoners 
 
UGT es queixa que, al CP Lledoners, si vas a un metge privat , et fan recuperar les hores. 
L’Administració contesta, que malgrat que no està regulat enlloc aquest tema, considera que 
sí que s’han de recuperar les hores. Perquè l’Administració no ha de carregar amb el temps 
que hom acudeix a un metge que no és de la Seguretat Social, si no privat. Que si 
l’interessat es paga una mútua, també s’ha de poder fer càrrec del temps de feina que perd. 
Que, si s’acudeix a un metge particular, es pot escollir l’hora, en canvi, en la sanitat pública 
no es té pràcticament possibilitat d’escollir hora.  
 
UGT exposa que sobre aquest tema hi ha un cas d’una persona al CP Lledoners que ha 
d’acudir de manera continua a un metge maxil·lofacial, i que és injust que li facin recuperar 
les hores. Demana que se li digui al cap d’oficina de personal de Lledoners que aquesta 
persona no hagi de recuperar les hores, i que es reguli aquest tema de manera 
generalitzada. L’Administració contesta que s’estudiarà si hi ha una situació d’abús.  
 
12.- Incident a Psiquiatria al CP Lledoners. 
 
Hi va haver un incident amb un intern de Psiquiatria que no es volia posar una injecció. Hi 
van acudir 3 caps d’unitat i 2 caps de servei, i tots cinc van resultar lesionats per l’intern. 
 
Manifesten que, atès aquest incident, s’ha de concloure que els interns de Psiquiatria al CP 
Lledoners no estan ben classificats. L’Administració contesta que sí que estan ben 
classificats precisament perquè aquest intern estava a Psiquiatria. Que l’Administració ha 
estat molt a sobre d’aquest tema; i sembla que els lesionats estan molt satisfets del 
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recolzament rebut. CCOO apunta que l’incident va ocórrer perquè l’intern va estar 15 dies 
sense prendre la medicació perquè el metge li ho va permetre. 
 
 
 
La subdirectora general de Recursos Humans i Econòmics aixeca la sessió, de la qual com 
a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
L’Administració    Les Organitzacions Sindicals 
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