
REUNIÓ GRUP DE TREBALL DE LA  
 COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 

18.11.2015 
 

Assistents Administració: Alfons R. sots director general de recursos humans i econòmics; 
Jose L. V. sots director general de centres i gestió penitenciaria; Carlos S. sots director 
general de tractament; 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. cap 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; Diego E. cap de 
l’àrea de seguretat penitenciaria; Juan P. Q. cap del servei medi obert; Raquel Ll. 
representant del departament de funció pública; Paco R. director del CP Mas Enric; Jesús L. 
gerent de mas Enric i 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: 
CP Mas Enric- CP Tarragona:  s’inicia la reunió informant sobre el procés de posada en 
funcionament del Centre Penitenciari Mas Enric i Centre  Obert Tarragona. El director del CP 
Mas Enric fa explicació sobre el procés d’obertura del nou centre penitenciari,  es realitzarà 
en 3 fases, essent la primera fase el dia del trasllat dels interns del CP Tarragona al CP Mas 
Enric, ocupant el mòdul 1, 2, i 3, els departaments de joves,  dones, infermeria  i especial. El 
director del CP Mas Enric afegeix que fins al mes de gener no hi hauran conduccions a 
aquest centre. La segona fase està prevista pel mes de maig del 2016 i es posarà en  
funcionament els mòduls 4 i 5. La tercera fase esta prevista per l’any 2017 i serà quan es 
posaràn en funcionament els mòduls 6 i 7. Ens detallen el procés que s’ha establert  per la 
primera fase i el gerent del CP Mas Enric ens informa  que ahir van fer un simulacre de 
recepció d’interns i creuen que a mitja tarda del dia d’inici de la primera fase estarà resolt el 
trasllat de tots els interns. Pel que fa a la formació dels treballadors s’ha fet un curs de 25h i 
dos cursos  pràctics de 5 hores, faran formació especifica als funcionaris del DERT, d’ 
escàner de  vehicles, de cabines i CCI, i actualment estan fent formació d’airbox,  
El director diu que es fa formació específica intensiva per els funcionaris de l’oficina de 
gestió penitenciaria  i de la oficina de gestió interior. Tots els funcionaris hauran pogut estar 
formats i des del mes de gener del 2015 s’han fet  jornades de treball amb un promig de 3 
jornades de treball per funcionari. 
El director del CP Mas Enric diu que també s’ha fet formació de processos perquè malgrat 
molts professionals ja han estat treballant en altres centres penitenciaris o personal d’altres 
departaments de la Generalitat, sobretot pel que fa a auxiliars administratius en l’oficina de 
RRHH, era necessària  fer una formació específica. El sots director general de centres i 
gestió penitenciaria puntualitza que l’oficina de gestió penitenciaria estarà gestionat per 
personal de l’àmbit penitenciari, GO. 
CATAC-IAC hem preguntat quin serà el número de personal al CP Tarragona el dia de la 
primera fase , el director del CP Mas Enric diu que s’ha reforçat la guàrdia i hi haurà un total 
de 20 funcionaris del CP Mas Enric per tal agilitzar la gestió i en cas d’algun incident s’ha 
optat per assignació de tasques a aquest funcionaris, afegeix que en cas de que superin la 
seva jornada en hores serà compensat a 1.75 per hora de més treballada fora de la seva 
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jornada habitual. Els funcionaris del CP Tarragona destinats al CP Mas Enric seguiran en la 
guàrdia i torn que tenien, excepte els que han sol·licitat canvi de torn o servei pels quals ha 
establit com a preferència a triar el criteri l’antiguitat en els serveis penitenciaris i fins que no 
estigui resolt el concurs de trasllats i  la plantilla del CP Mas Enric sigui estable no és podrà 
fer un concurs d’horaris.  
CATAC-IAC hem informat  que va haver un error pel que fa a la zona de  comunicacions del 
departament especial i els responsables de l’administració han repòs que esta resolt perquè 
ara  des de l’exterior hi ha  un accés directe, és a dir  que no s’ha d’accedir a l’interior del CP 
Mas Enric per anar als locutoris del departament especial.  
 La cap del servei direcció centres del Departament de Justícia informa  que els funcionaris 
que tenen destinació definitiva al CP Tarragona i han estat obligats a traslladar-se al CP Mas 
Enric  se’ls abonarà prèvia petició individual l’import corresponent al  desplaçament de 3 dies 
d’anada  i tornada , 12 Km, i  3 dietes senceres,  tal i com disposa l’Acord de govern. Els 
responsables de l’administració informen que el dret de retorn al CP Obert Tarragona  no 
existeix, ara bé, matisen que si es contempla un dret de preferència en el cas de que es 
generi una vacant.  
Pel que fa a tornar les hores extres acumulades de fa temps al personal que anirà al CP Mas 
Enric , el cap de servei de gestió de recursos humans diu que no es poden tornar hores 
extres antigues perquè any per any prescriuen. Hi ha debat sobre el deure de l’administració 
de tornar les hores extres generades, el cap de servei de gestió de recursos humans respon 
que cal valorar cas per cas. 
S’ha generat un debat pel  que fa a la càmera en el departament d’escorcolls perquè atenta 
contra la privacitat de l’intern, el director del CP Mas Enric i el sots director general de 
centres i gestió penitenciaria responen que ells no són responsables del disseny i que 
recavaran informació i més endavant ens informaran. El sots director general de centres i 
gestió penitenciaria diu que el funcionari mai serà responsable en cas de denuncia de 
l’intern del per què l’ha escorcollat sota la visió d’una càmera i que seria “torpe” que el 
funcionari es negués a fer l’escorcoll que li pertoca fer. CATAC-IAC informa  que si el dret 
fonamental de l’intern esta vulnerat hi haurà responsabilitat,  independentment de si es 
destrueixen o no les gravacions fetes.  
El cap de servei de gestió de recursos humans diu que en el CP Brians-1 i CP Brians-2, CP 
Quatre Camins i CP Puig de les Basses  s’haurà de cobrir al voltant d’una dotzena de forats, 
personal que ha demanat anar en comissió de serveis al CP Mas Enric. El sots director 
general de recursos humans i econòmics informa que les comissions de servei són 
competència organitzativa del Departament malgrat que en la pràctica ho demani un 
treballador però el fet de fer la petició no dona cap dret i si el Departament no pot assumir-
ho, en aquest moment han donat més de 120 comissions de servei, al CP Mas Enric 
concretament s’han autoritzat 100 comissions de servei. Actualment els responsables de 
l’administració estan activant antigues sol·licituds de comissions de servei en forats, vacant, 
d’altres centres penitenciaris, intentaran tenir-ho resolt a data 1.12.15.  
Pel que fa a la borsa d’interins queden al voltant de 100  persones per incorporar i ara ja 
s’estan agafant persones que no han estat treballant en l’àmbit penitenciari. Les OOSS 
preguntem si s’obrirà la borsa d’interins, el sots director general de recursos humans i 
econòmics respon que actualment estan elaborant un nou document per tal de regular un 
nou acord de borsa de treball. Ens enviaran una relació actualitzada per centres 
penitenciaris.  
CATAC-IAC diu que tot aquest punt es solucionaria si es resolgués el concurs de trasllats i 
es convoqués oposició. 
ATRI:  des de CATAC-IAC hem demanat informació del procés de selecció de varies places 
publicades a ATRI,  la queixa ve de persones que s’han presentat que ens demanen 
aclariment i transparència perquè els seleccionats són parents, amics i coneguts de 
responsables del Departament. Hem demanat un  informe de la selecció de tots els 



comandaments intermedis d’interior, CUSI, CAF i CS, del CP Mas Enric volem saber qui s’ha 
presentat. La cap del servei direcció centres del Departament de Justícia diu que no poden 
presentar informació de les persones que s’han presentat. El sots director general de 
recursos humans i econòmics respon que ens donaran la informació que puguin i insta a 
crear un subgrup per tal de proposar millores i informar millor. 
CATAC-IAC demana aclariment específic per la convocatòria a ATRI  ref.  JUS/257/2015, 
una   vacant  de  coordinador  d'unitat especialitzada al CP Quatre Camins: malgrat no s'ha 
resolt el procés de  selecció  i  no  hi  ha  encara   candidat  seleccionat,  la  direcció  del 
centre  ha  encarregat  la  gestió  de  coordinador  de  la unitat especialitzada a un candidat. 
Hem  demanat informació sobre aquest fet, informació sobre el número de candidats   
presentats  i  en  quina  fases  troba  el  procés selectiu.  El cap de servei de gestió de 
recursos humans diu que el CUE del DAE del CP Quatre Camins és nomenat sotsdirector de 
tractament al CP Puig de les Basses;  la direcció del CP Quatre Camins diu que el centre al 
produir-se un altercat al  DAE necessita que estigui cobert per raons d’urgència i per aquest 
motiu és nomena amb data de finalitat, és a dir un encàrrec de funcions a un candidat. Ens 
informen que no tenen informació sobre el número de candidats presentats i que la setmana 
vinent es realitzaran les entrevistes dels candidats presentats que reuneixen els requisits. 
Oposicions  de  l’àmbit  de  rehabilitació:  els responsables de l’administració diuen que no 
poden avançar res perquè no depèn d’ells, s’està treballant en els temaris però des de fa 
dos mesos no poden donar cap informació. El sots director general de recursos humans i 
econòmics ens lliura un document sobre tots els llocs que estan provisionals, vacants 
ocupades,  susceptibles d’ocupar quan es convoquin les oposicions, han de determinar 
quines places  , encara no ho saben, aniran a l’oferta publica.  
Concurs general de trasllats de tècnics especialistes:  avui s’ha publicat la llista  provisional 
d’ admesos i exclosos: hi ha un total de 926 presentats, d’aquest total 9 han presentat la 
renuncia i han exclòs per no reunir els requisits a 5. Al mes desembre es publicarà la  llista 
definitiva. Actualment la comissió  esta treballant  per determinar les dates de valoració i no 
poden dir-nos cap data concreta, estan treballant a bon ritme i no es preveu resoldre el 
concurs de trasllats abans del segons trimestre del 2016. CATAC-IAC informa que aquest 
concurs esta impugnat, els representants de l’administració responen que malgrat estigui 
impugnat el procés no s’atura. 
Borsa de treball:  el cap de servei de gestió de recursos humans informa que hi ha 244 
interins de la borsa treballant, i d’aquests 80 estan al CP Puig de les Basses. El cap de 
servei de gestió de recursos humans diu que ens enviarà la informació afegeix que al CP 
Mas Enric  no aniran interins nous, si aniran els substituts que ja estan al CP Tarragona.  
El sots director general de recursos humans i econòmics diu que no es pot fer un acte públic 
d’interins per reordenació de la borsa de treball perquè no poden tècnicament. gestionar-ho i 
demana que no torni a sortir com a punt.  
CP Obert Tarragona:  hem demanat que els treballadors puguin triar , dins del catàleg 
d’horaris establert per a medi obert, l’horari a realitzar. El  director general de recursos 
humans i econòmics  diu que al  CP Obert de Girona l’horari que s’està fent és un horari amb 
el vist i plau de la direcció i dels afectats i que encara hi ha marge de temps perquè el 
director del CP Obert Tarragona arribi a un acord amb els afectats. El sots director general 
de centres i gestió penitenciaria ens informa que els CRIMO han presentat proposta d’horari 
essent el 2x3.  
Es deixen la resta de punts pendents per a la propera reunió que serà el dimecres 16 de 
desembre. 
Us seguirem informant. 
 
Barcelona, 18  de novembre de 2015 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


