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COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD
30.09.2015
Assistents Administració: Enric C. P. Secretari general del Departament de Justícia; Pere
S. Director general de serveis penitenciaris i rehabilitació; Alfons R. sots director general de
recursos humans i econòmics; Jose L. V. sots director general de centres i gestió
penitenciaria; Jesús Pl. cap de servei de gestió de recursos humans; Montse R. del servei de
recursos humans i relacions laborals del Departament Justícia; Maria L. de la secció de
l’àrea de seguretat penitenciaria; Montse L. cap del servei direcció centres del Departament
de Justícia; Roser M. cap del servei de selecció i provisió; Carlos Gr. cap de l’àrea de
seguretat penitenciaria; Juan P. Q. cap del servei medi obert; Patrícia S. tècnica del servei
de recursos humans i econòmics i secretaria grup de treball.
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CSIF, UGT i CCOO.
Desenvolupament de la sessió:
El secretari general del Departament de Justícia inicia la sessió dient que hi ha un tema que
planeja que és el nou l’Acord de l’àmbit penitenciari, l’actual finalitza a finals d’any però que
al haver-hi nova legislatura la negociació del nou Acord de l’àmbit penitenciari pot allargarse.
-Informació sobre l’estat de situació actual de l’oferta pública de l’àmbit de Rehabilitació: el
secretari general del Departament de Justícia exposa que el tema de les oposicions és una
llarga reivindicació de tots, tant dels representants de l’administració com de les OOSS, per
tal de reduir l’alt nivell d’interinatge. Continua dient que l’oferta publica aprovada per el 2015
de juristes, psicòlegs i treballadors socials tenen una discussió en el marc de govern pel què
fa a la prioritat de fer concursos de trasllats primer i oposicions desprès. El Departament
manté que es va comprometre a fer primer oposicions i després concurs de trasllats en
l’àmbit de rehabilitació però el govern no ho té clar i la intenció del secretari general del
Departament de Justícia és negociar amb el Departament de Funció Pública i proposar fer
primer l’oposició de juristes i psicòlegs i fer concurs després ; en canvi en el col·lectiu dels
treballadors socials primer el concurs de trasllats i després l’oposició (convocatòria
condicionada a la resolució concurs de trasllats), afegeix que hi ha un escrit del col·lectiu
dels treballadors socials de l’àmbit penitenciari de Lleida i Tarragona demanant-ho. El
conflicte és amb el col·lectiu dels treballadors socials perquè del Departament de Benestar
Social vol que primer és publiqui i resolgui el concurs de trasllats. La idea és treure a
oposició la totalitat de places de l’àmbit d’execució penal (Justícia Juvenil, Serveis
Penitenciaris i Serveis Socials Àmbit Penal). També puntualitza que per iniciar la proposta
de negociar amb el Departament de Funció Pública li cal l’acord de les OOSS perquè en cas
contrari el Departament de Justícia ratificarà el pacte existent amb les OOSS i té el
convenciment que el Departament de Funció Pública li retornarà amb un informe jurídic que
és nul de ple dret convocar oposicions primer i desprès concurs de trasllats i l’única solució
que ell veu és presentar la proposta que ens ha exposat. CATAC-IAC esta d’acord, sempre i
quan ens facin arribar informació sobre els detalls. El secretari general del Departament de
Justícia diu que el 80% de les places són de l’àmbit penal.

L’oferta pública d’educadors socials no ha sortit perquè el número de places que podien
oferir eren limitades i la intenció del Departament de Justícia és que al 2016 es publiqui, tot
i que van limitats per pressupost per número de places, malgrat no són places noves si no
intent de consolidar els més de 300 educadors socials interins.
El secretari general del Departament de Justícia diu que tenen marge de tres anys per
convocar oposicions després de publicar l’oferta pública, afegeix, que hi ha una comissió
amb persones de serveis penitenciaris i de justícia juvenil per a la revisió i actualització del
temari de l’àmbit funcional, així com per elaborar una selecció del temari específic propi de
cada titulació. En relació al temari general, afegeix, que la part general dels 25 temes no pot
ser comuna a tots els cossos, perquè els juristes pertanyen a l’escala superior de
l’Administració General. També ens informa que si tenim alguna cosa a afegir al temari, títols
no continguts, ho fem arribar abans de 15 dies per tancar el temari i que la costum és que un
cop publicat el temari han de deixar un termini mínim de 6 mesos.
-Concurs de comandaments 2008. Posicionament de l’Administració sobre la darrera
resolució dictada pel Jutjat del contenciós número 16 de Barcelona que deixa sense efectes
la Resolució del Secretari General de data 24 de gener de 2014 i la seva afectació al procés:
el secretari general del Departament de Justícia informa que s’ha anul·lat la Resolució que
ell va dictar de data 24 de gener de 2014, diu que no vol prevaricar i no pot nomenar a qui
vol el Tribunal, perquè el seu temor és que li demanen que nomeni una llista concreta amb
uns noms concrets però com que no esta clar amb les bases en ma el Departament vol que
sigui el Tribunal qui dicti segons les bases com s’ha d’ordenar de forma objectiva i qui ha
d’ocupar els llocs de comandament. El director general de serveis penitenciaris diu que
aquest tema comporta desgast als afectats i incertesa. El secretari general del Departament
de Justícia diu que té obligació de complir les lleis però que si considera que se li ordena
executar qualsevol sentencia que vulneri mèrits, capacitat i igualtat presentarà un recurs
d’ampar al Tribunal Constitucional i després encara té opció al Tribunal d’ Estrasburg.
El secretari general del Departament de Justícia diu que el Departament convocarà un
concurs de mèrits de comandaments àmbit interior per caps d’unitat i caps de servei, només
de les places que estan vacants o cobertes interinament de comandaments àmbit interior no
afectades per el concurs del 2008. Les OOSS demanen que es convoquin de tots els
àmbits, interior,
rehabilitació i administració. La intenció del secretari general del
Departament de Justícia és que abans del canvi de govern hi hagi una proposta de bases
de concurs de comandaments intermedis.
-Informació sobre la construcció de nous centres penitenciaris en l’àrea de Barcelona: el
secretari general del Departament de Justícia informa que el la construcció del nou centre de
preventius de Barcelona esta en segona fase de licitació, els interessats han de presentar
proposta de projecte, actualment una quinzena d’arquitectes han presentat proposta, hauran
d’avaluar si es correspon amb el pla funcional i atenent pressupostos decidiran qui farà el
projecte, no es compliran els terminis perquè hi ha retard. Afegeix que el Departament
d’Economia vol tancar el CP Model sense tenir construït un nou centre de preventius però
aquesta no és la voluntat del Departament de Justícia. El director general de centres
penitenciaris i rehabilitació diu que fent una hipòtesis és més probable que el CP Model es
converteixi en un centre penitenciari obert que no que no es construeixi el nou centre de
preventius a la zona franca. El conseller va dir que el 31.12.2016 es convertirà en un centre
preventius, ara és un centre ordinari tot i que a la pràctica ja funciona com un centre de
preventius.
El secretari general del Departament de Justícia informa que l’ajuntament de Barcelona ha
tingut un canvi de govern i, actualment, hi ha negociacions i ambdues parts estan d’acord
en tancar el CP Model i CP Obert Barcelona 2.

-Compensació hores de formació. Convocatòria de la subcomissió de formació per tal de
acordar uns criteris definitius de compensació de la formació a la que tenen dret els
treballadors: el secretari general del Departament de Justícia diu que ha demanat que es
convoqui la subcomissió de formació per desencallar aquest tema.
Devolució del 26,2% de la paga extra i dels “moscosos” i “canosos”: el secretari general del
Departament de Justícia diu que aquest tema és de la Mesa general. Avança que el
Departament d’Economia ha demanat a l’estat espanyol si computarà o no com a dèficit a la
comunitat autònoma.
-Publicació a ATRI d’una vacant pura del cos de diplomat en treball social al CP Quatre
Camins en lloc de publicar vacant reservada, i cobertura d’una vacant pura als SSAP sense
rectificar la convocatòria a ATRI: la cap del servei direcció centres del Departament de
Justícia diu que l’anunci era per els SSAP a Barcelona i hem d’aportar dades de l’anunci
amb el número i a partir d’aquí ells podran informar-nos, afirma que no van publicar vacant
pura del cos de diplomat en treball social al CP Quatre Camins i l’anunci a ATRI de la vacant
de diplomat en treball social SSAP a Barcelona era correcte en temps i forma.
-Situació del concurs general de mèrits: en relació al de llocs base, l’Administració ha de
respectar la ràtio actual de personal. Aclariments sobre les adjudicacions a resultes: el sots
director general de recursos humans i econòmics diu que si l’obertura del CP Mas Enric és el
24.11.15 i no tindran temps per resoldre els mèrits dels participants en el concurs general de
trasllats, oferiran comissió de serveis a aquells que han demanat en primera opció una
vacant al CP Mas Enric , afegeix que computaran antiguitat i prestació de serveis en el cos
sense distingir de què s’ha estat perquè no els donarà temps a valorar la resta d’ítems, com
formació, titulació, grau... i demanaran als afectats si volen anar en comissió de serveis (es
pot donar el cas que en comissió de serveis no vulguin anar-hi) però un cop resolt el concurs
pot ser que si els toca hi puguin anar o que els hi ofereixin en la segona fase del concurs. El
2.11.15 hi ha incorporació de personal al CP Mas Enric.
Després d’un debat amb les OOSS es decideix que també es publicarà a tots els centres
penitenciaris i intranets que qualsevol persona interessada funcionari, que no ha participat
en el concurs de trasllats, o interí puguin fer la petició abans de 12.1015. L’ordre de
prelació que es seguirà per oferir les comissions de servei és: primer els que han participat
al concurs i han sol·licitat CP Mas Enric ; desprès els que no han sol·licitat CP Mas Enric
però han participat al concurs; després els que no han participat al concurs i són funcionaris
que ho sol·licitin , després interins que estan treballant que ho sol·licitin i després interins de
la borsa, el criteri de prelació utilitzat serà el mateix que en la primera fase dels participants
en el concurs de trasllats general: computaran antiguitat i prestació de serveis en el cos
sense distingir de què s’ha estat.
Els funcionaris del CP Tarragona traslladats forçosos al CP Mas Enric tindran el mateix
horari i torn del CP Tarragona. També els funcionaris del CP Tarragona traslladats forçosos
al CP Mas Enric o la resta de funcionaris que hagin participat en el concurs general de
trasllats un cop resolt el concurs en el moment que és generi una vacant o vacant amb
reserva els hi assignaran provisionalment en comissió de serveis al centre que han demanat
en el concurs general de trasllats per ordre de puntuació obtinguda en el concurs de
trasllats.
-Incompliment del procediment establert en el si de la Comissió de Seguiment per la
cobertura provisional de llocs de comandament. Això s'afegeix a la manca de transparència
del procediment: el sots director general de recursos humans i econòmics diu que es
comunica a tothom que no ha estat seleccionat al igual que els seleccionats. Les OOSS
informem que no és així. La cap del servei de selecció i provisió diu que es comunica a

tothom i els que no compleixen requisits no se’ls contesta. Les OOSS hem demanat
negociar els criteris de selecció per tal que hi hagi més transparència. El sots director
general de recursos humans i econòmics diu que el Departament de Funció Publica ha
marcat uns criteris però podem crear una subcomissió i les OOSS hem de fer arribar un
representat.
-Cobertures per ATRI llocs de Rehabilitació. Relació de treballadors seleccionats per cobrir
llocs de rehabilitació al CP Mas Enric, diferenciada per cossos i si són interins o funcionaris,
amb indicació del centre penitenciari o Departament de procedència: la cap del servei
direcció centres del Departament de Justícia diu que només s’ha resolt el d’educadors
socials i juristes no esta resolt. Recorda que preval en la selecció ser funcionaris de carrera
i després interins.
-Mancança de cobertura de personal al CP Lledoners: CATAC-IAC informa que d'interior i
oficines manca de personal, l'estiu ha estat especialment dur, ens trobem sovint amb dos
funcionaris per mòdul i així que un ha de fer relleu ens trobem un. El cap de l’àrea de
seguretat penitenciaria diu que casos puntuals de l’estiu. El cap de servei de gestió de
recursos humans diu que revisat la borsa de treball i en tots el centres penitenciaris tenen
més personal treballant al mes de setembre que al juny excepte al CP Lledoners que al mes
de maig–juny hi havia 123/124/128 treballadors de l’àmbit d’interior per setmana, al mes de
setembre 102 treballadors de l’àmbit d’interior, afegeix que s’han renovat tots els reforços
en aquest centre, el problema esta en els GO perquè ningú vol anar a treballar de GO, ara
bé cobriran totes les places que ells considerin necessàries. El cap de l’àrea de seguretat
penitenciaria diu que té una mala distribució excés de CUSI i manca de personal de llocs
base.
Com a informació addicional, el cap de servei de gestió de recursos humans informa que
dels 40 reforços d’estiu només 15 no s’han renovat, i estaran fins el 30.11.15.
El sots director general de recursos humans i econòmics diu que caldrà regular una nova
borsa d’interins quan tinguin tancades dels comissions de servei al CP Mas Enric, i els que
actualment estan treballant segurament continuaran.
-Cobertura d’un educador social més al CP Obert Girona: CATAC-IAC exposa que dotació
és de 4 educadors socials i actualment hi ha 3 ES, malgrat la nostra petició sempre ha estat
de 5 ES, com a mínim, en un centre penitenciari obert. Hem demanat que es cobreixi
immediatament la plaça d’ un educador al centre penitenciari obert de Girona donat que
reiteradament ho hem posat en coneixement verbalment als responsables d’aquest
departament i fins a la data d’avui no s’ha adoptat cap solució, fent també la petició per
escrit. Alhora demanem que es doni preferència per a cobrir la comissió de serveis als
educadors amb plaça fixe al centre penitenciari de Girona obligats a ser desplaçats al CP
Puig de les Basses degut al tancament del CP Girona.
El sots director general de recursos humans i econòmics diu que es valorarà l’experiència
però al ser cos general primer té dret el funcionari de carrera abans que un interí.
-Informació sobre la modificació d’obres al CP Obert Girona. Excés de càmeres de vigilància
al CPOGI. Informació sobre el seu cost instal·lació, i retirada de les càmeres que enfoquen
directament al búnquer de funcionaris: hem informat que des de fa unes setmanes s’estan
fent modificacions d’obres al Centre Penitenciari Obert Girona no contemplades en el pla
d’obres inicial, aquestes modificacions s’estan realitzant sobre l’obra ja feta, amb total
improvisació, amb malbaratament de diners i sense donar cap informació prèvia a les
OOSS. CATAC-IAC diu que aquestes modificacions afecten directa i negativament els
treballadors del centre perquè la zona de descans es redueix considerablement quedant la
distribució de l’espai en una sala en forma de C vorejant uns lavabos que poden ocasionar

males olors en una zona destinada als àpats. L’accés a la zona de descans es fa des del
recinte del centre no quedant cobert en cas de pluja o mal temps, demanem la construcció
d’una marquesina. La porta d’accés a la zona de descans dels funcionaris és de vidre
transparent i des de les finestres de les habitacions de les internes es visualitza l’interior de
la zona de descans dels funcionaris . També hem denunciat que en el búnquer de la zona
d’accessos hi ha un excés d’aparells que en el seu conjunt poden ser perillosos per les
radiacions i demanen que es comprovi la seguretat i es busqui un altre ubicació pel RACK .
Hem demanat una zona de treball adequada i equipada a l’interior del centre per els GMO.
El sots director general de recursos humans i econòmics llegeix un mail del responsable de
nous equipaments que diu que la zona de descans dels treballadors és suficient, que totes
les modificacions atenen la legalitat d’espai, ventilació i calefacció i que no tenen previst
construir una marquesina a la zona exterior d’accés a la zona de descans dels funcionaris.
Pel que fa al búnquer del control d’accés ubicat a l’antic rastell del centre penitenciari,
malgrat es tracte d’un centre penitenciari obert , és del tot no funcional donat que aquest
compleix en excés les normes de seguretat i aïllament corresponents a un centre ordinari
amb els conseqüents inconvenients alhora de visualitzar i d’interactuar amb els interns
obstaculitzant la comunicació i l’intercanvi de elements propis del centre.
Hem denunciat la instal·lació d’una càmera de vigilància orientada directament al funcionari.
Amb el conseqüent assetjament al funcionari. El sots director general de centres i gestió
penitenciaria diu que en un centre penitenciari com més càmeres de vigilància hi ha millor i
mostra una fotografia de la càmera que estava orientada a controlar al funcionari de servei
amb un canvi d’enfoc, ara l’orientació de la càmera és a la porta de la zona destinada a les
internes.
-Definició de les funcions de professionals de medi obert: CATAC-IAC ha demanat que
qualsevol modificació en l’assignació de les funcions als treballadors del Centre Penitenciari
Obert Girona ha d’estar regulat . Actualment hi ha canvis en les funcions que no queden
recollides en la regulació vigent i provoca una intromissió en les funcions dels diferents
col·lectius: rehabilitació, administració i interior, a banda del risc que podria suposar que en
el cas de passar algun incident el funcionari que realitza funcions que no li pertoquen no
queda cobert. El cap de medi obert diu que els funcionaris d’interior han de fer les funcions
que els hi pertoca. Davant aquest embolic de funcions CATAC-IAC demana donada la
importància de la responsabilitat de les sortides o acompanyaments exteriors dels interns
que actualment es qualifica de voluntària per part dels funcionaris d’interior, es reguli de
forma immediata amb forma de ordre de direcció o instrucció del centre directiu, sense
esperar l’elaboració del Pla funcional del CPOGI, i que aquesta tasca sigui voluntària
sempre i quan no afecti a les funcions pròpies del funcionari d’interior . El cap de medi obert
diu que de les sortides o acompanyaments exteriors els han de fer els educadors. En
aquest cas, doncs, CATAC-IAC reitera que la dotació d’educadors, així com de CRIMO és
insuficient, i que en tot cas aquesta controvèrsia s’ha d’aclarir de forma immediata donat
que és un problema real i habitual. Val a dir que el tema ja ha estat plantejat a la direcció
del centre en dos ocasions persistint encara el problema. El cap del servei de medi obert diu
que parlaran amb la direcció del centre.
El sots director general de centres i gestió penitenciaria diu que l’ampliació de personal al
CP Obert Girona no es donarà malgrat ho hàgim demanat en diverses ocasions i la
necessitat és 24 GMO i 6 CRIMO , en cap de setmana (dissabte matí i tarda i diumenge
matí), si no hi ha interns no té perquè haver-hi CRIMO perquè ja hi ha el comandament
d’incidències que pot personar-se a solucionar qualsevol incident.
-Informació sobre el nomenament del subdirector de Règim Interior substituts del CP Puig de
les Basses i estat de la seva plaça de CUE al CP Puig de les Basses en relació al concurs
de CUSI impugnat, falta de CUE DERT i duplicitat amb Subdirector de Règim Interior, greus

incidents i agressions: el sots director general de centres i gestió penitenciaria diu que
l’actual subdirector de regim interior esta d’ILT i el CUE esta acumulant funcions per tal de
cobrir l’ILT, que té bagatge i valides per substituir de forma temporal , fins que el titular
s’incorpori, les funcions de subdirector de regim interior, i ratifica la seva professionalitat.
També informa sobre uns incidents llegint un informe, diu que les OOSS fem petició de de
personal quan hi ha incidents i en aquest cas concret hi havia 8 funcionaris, les OOSS
puntualitzen que no hi havia CU ni CUE, el sots director general centres i gestió penitenciaria
diu que hi havia CS i que en aquesta situació el problema no era que no hi hagués CUSI
perquè el funcionari no hagués actuat de forma diferent perquè l’actuació dels treballadors
va ser impecable.
-CP Mas Enric. Informació sobre el compliment del calendari de fases previst per a la seva
obertura: els representants de l’administració informen que seguiran el mateix protocol que
varen seguir en el tancament CP Figueres i CP Girona, formant als treballadors destinats al
CP Mas Enric.
El cap de l’àrea de seguretat penitenciaria ens informa que cessarà del seu càrrec per
incorporar-se com a director del CP Obert Tarragona.
Es deixen la resta de punts pendents per a la propera reunió que serà el dimecres 21
d’octubre.

Us seguirem informant.

Barcelona, 30 de setembre de 2015
Secció sindical de presons
CATAC-IAC

