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REUNIÓ GRUP DE TREBALL DE LA
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD
13.03.2015
Assistents Administració: Enric C. P. secretari general Departament de Justícia; Pere S. director
general serveis penitenciaris; Ferran D. sots director general de recursos humans i relacions laborals
del Departament Justícia; Alicia C. sots directora general del Departament d’Economia i
Coneixement; Alfons R. sots director general de recursos humans i econòmics; Carlos S. sots
director general de programes de rehabilitació i sanitat; Montse L. cap del servei direcció centres del
Departament de Justícia; Pedro D. responsable nous equipaments; Carlos N cap de l’àrea de
personal funcionari del Departament de Governació; Jesús Pl. cap de servei de gestió de recursos
humans; Carlos Gr. cap de l’àrea de seguretat penitenciaria; Patrícia S. tècnica del servei de
recursos humans i econòmics.
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CSIF, UGT i CCOO
Ordre del dia:
1. Informació sobre el procés de reubicació del Centre Obert 1 de Barcelona
2. Obertura del CP Mas Enric i del CO Tarragona. Concursos restringits de mobilitat administrativa
pel CO Tarragona
3. Concursos generals de places bases i de comandaments per tots els Centres Penitenciaris
4. Processos de selecció de personal. Oposicions en l’àmbit d’execució penal
5. Acord de formació 2015
6. Nou acord de condicions de treball pel període 2016-2020
7. Decret de jornada i horari
8. Pla de carrera professional
9. Presentació dels punts bàsics de l’estudi sobre redimensionament de les Relacions de Llocs de
Treball dels Centres Penitenciaris.
10. Nou plantejament de la gestió de les tecnologies de la informació en els centres penitenciaris
11. Organitzacions sindicals. Exposició de les prioritats sindicals pel nou període
Desenvolupament de la sessió:
El secretari general Departament de Justícia, dona la benvinguda com a convidats, fins que no es
constitueixi la mesa sectorial, als representants sindicals de CSIF.
1.Informació sobre el procés de reubicació del Centre Obert 1 de Barcelona: a finals d’aquest
mes el Departament de Justícia ha de lliurar l’espai que ocupa el Centre Obert 1 de Barcelona a
l’Ajuntament de Barcelona, el director general informa que la primera intenció era adaptar un mòdul
al CE Til·lers però finalment han decidit prescindir d’aquesta opció reubicant el Centre Obert 1 de
Barcelona a l’espai de la secció oberta del CP Model i al CP Obert 2 de Barcelona. El sotsdirector
general de tractament diu que el Centre Obert 1 de Barcelona continuaria especialitzat com una
unitat independent per interns amb delictes violents, psiquiàtrics i interns que tenen l’activitat laboral o
residència a prop on esta ubicat el centre. Afegeix que disposarà d’un total 167 places: 90 llits i 30
places per interns amb 86.4. Pel que fa al Centre Obert 2 de Barcelona mantindrà interns joves
amb delictes relacionats amb l’alcohol i transit, DAE de CP Quatre Camins i interns que treballin o
resideixin a zones pròximes on esta el centre. El Centre Obert 2 de Barcelona disposarà de 350
places: 250 llits, 50 places de 86.4 i 2 unitats dependents de 20 i 30 places (a prop del CP

Lledoners). La secció oberta del CP Dones quedarà igual (delictes econòmics com el Centre Obert
2 de Barcelona).
Des de CATAC-IAC hem mostrat la nostra preocupació donat que el Centre Obert 2 de Barcelona
ha superat el número d’interns en article 86.4, i hem preguntat fins quan es mantindrà el compromís
de mantenir el Centre Obert 1 de Barcelona al CP Model. El secretari general ens ha dit que fins
que estigui construït el nou centre obert de la zona franca.
CATAC-IAC també ha demanat quina serà l’afectació pel que fa al tractament, hem demanat dates,
perquè ubicar un centre obert a dins d’un centre tancat suposa l’elaboració de protocols de seguretat
i no hi ha temps per coordinar els dos centres a les dates actuals, i hem demanat informació sobre
el personal. El sots director general de programes de rehabilitació i sanitat diu que hi haurà coses
que s’hauran de canviar com per exemple aspectes del model de funcionament del Centre Obert 1
de Barcelona, i la data serà entre el 23 i 27.03.15. El cap de l’àrea de seguretat penitenciaria
informa que la coordinació amb els 2 centres implicats s’està fent i per tant s’està treballant en el
protocol de seguretat. El director general serveis penitenciaris diu que actualment el Centre Obert 1
de Barcelona té moltes mancances pel que fa a infraestructures. El cap de servei de gestió de
recursos humans diu que s’ha previst un increment al Centre Obert 1 de Barcelona de 1 psicòleg
(procedent del CP Joves Quatre Camins on no es cobrirà per baixada ràtio) i 1 jurista (procedent del
CP Quatre Camins on tampoc es cobrirà per baixada ràtio).
Al Centre Obert 2 de Barcelona hi anirà 1 educador, 1 auxiliar administratiu i 1 CUGE procedents
del Centre Obert 1 de Barcelona; 1 GMO (procedent del CP Puig de les Basses), 1 GO (procedent
del CP Brians 1) i 1 treballador social. Totes les forces sindicals hem demanat que aquestes places
primer s’ofereixin a tot el personal.
Des de CATAC-IAC hem reclamat que es respecti la dotació pactada per els centres oberts, els
recordem que cal tenir la mateixa sensibilitat alhora de mantenir tots els equips directius, com fan
habitualment, que amb els llocs base o comandaments intermedis, inexistents en el CP Obert
Barcelona 1 . Hem demanat augment de la dotació de tractament al CP Dones degut a l’increment
d’interns a la secció oberta . El cap de servei de gestió de recursos humans diu que el treballador del
Centre Obert 1 de Barcelona quedarà igual, els hem recordat que igual no quedarà perquè hi ha
unes jubilacions que no es pretenen cobrir, i alhora en ha dit que no veia necessari l’augment de
personal al CP Dones.
Des de CATAC-IAC pel que pel que fa a afectació a la feina donat que les condicions, amb el canvi
d’ubicació a dins d’un centre penitenciari encara que suposi uns metres, canviaran demanem que es
permeti l’opció als treballadors del Centre Obert 1 de Barcelona que no vulguin anar a la SO del
CP Homes d’anar a treballar al Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona. El secretari general diu
que estudiaran aquesta opció.
El secretari general Departament de Justícia diu que tenen un pressupost sostre de 212.000 euros
per fer obres d’adequació que realitzarà CIRE. El responsable dels nous equipaments ens informa
que s’adequarà l’espai de treball del Centre Obert 1 Barcelona dotant espai per l’ equip A d’una
plaça més, l’ equip B de dos places més; l’ equip C de dos places més; l’equip D de tres places més;
i també hi haurà un increment de 30 llits, havent-hi 4 llits per habitació); s’habilitarà una zona
d’entrada sota arc detector, entre les 2 finestres. L’arxiu de baixes del CP Obert 1 Barcelona es
desplaçarà al CP Obert 2 de Barcelona. S’adequaran zones necessàries al CP Model per tal, d’ubicar
guixetes, obres al pavelló número 13 fins que no estigui acabada l’obra s’ubicarà a la gent a la zona
de formació, l’arxiu viu anirà a l’oficina de gestió penitenciaria i els desglossament anirà a un altre
espai. Al mes de maig han de estar les obres acabades. Hi haurà un centre tancat sense pati.
CATAC-IAC demana on s’ubicarà els sistema de càtering, el secretari general Departament de
Justícia diu que aquest temes més concrets es parlaran en una reunió monogràfica al centre.
2. Obertura del CP Mas Enric i del CP Obert Tarragona. Concursos restringits de mobilitat
administrativa pel CP Obert Tarragona: ens lliuren els esborranys dels concursos restringits de 24
GMO i 5 GO i el de 6 CRIMO els quals es resoldran abans de l’estiu. La cap del servei direcció
centres del Departament de Justícia detalla que els mèrits estan igual, la formació esta igual, que hi
ha una petita variació pel que a la formació PRL. La participació és voluntària per qui reuneix els
requisits de participació, que no és una promoció i que és per donar opció a qui ja té la plaça, en
cas que no es cobreixi sortirà la publicat a ATRI.
Els llocs de treball de tractament no sortiran a concurs perquè hi ha menys o igual places que les
ofertades..

No han previst places de segona activitat perquè el sots director general de recursos humans i
relacions laborals del Departament Justícia diu que es preveuen sobre la marxa, no hi ha una reserva
prèvia si no una visió dinàmica del tema.
Des de CATAC-IAC hem demanat per què els GO no poden optar a GMO o a la inversa , la cap del
servei direcció centres del Departament de Justícia diu que perquè l’opció que es dona és mantindre
el què ja es té, hem manifestat que no estàvem d’acord amb les bases recordant que ja no estàvem
amb les que es van publicar per el concurs restringit del CP Obert Girona. Hem fet constar que no
s’han tingut en compte les esmenes enviades per CATAC-IAC i volem que consti que demanem
l’elaboració d’un model de bases de convocatòria per tancament de centres penitenciaris perquè la
multitud de recursos i queixes presentats en la convocatòria de concurs restringit en el tancament
del CP Joves, CP Girona i CP Figueres fa que haguem de replantejar-nos el model inexistent,
recordem que el model utilitzat és el model d’un concurs de trasllats i precisament no es tracte del
mateix. Per tant és fonamental elaborar un model marc per el concursos restringits en el tancament
de centre; també demanem que en l'esborrany presentat cal incloure puntuació per el títol d'ACTIC
com es fa en tots els concursos de la Generalitat; que cal augmentar el número de places en els
annexos essent la correcte 32 GMO i 8 CRIMO; que cal que totes les places del CP Obert Tarragona
surtin a concurs restringit i l'accés a les mateixes sigui voluntari.
3. Concursos generals de places bases i de comandaments per tots els Centres Penitenciaris:
el secretari general Departament de Justícia demana que s’enviï una proposta a la cap del servei
direcció centres del Departament de Justícia, afegeix que el concurs general de places base s’ha de
publicar abans de l’estiu del 2015 amb un total de 120 places, les places necessàries a cobrir es
cobriran amb interins perquè aquest concurs de trasllats no estarà resolt en la data de l’obertura del
Mas Enric. El CP Mas Enric s’obrirà amb el personal del CP Tarragona que no opti al CP Obert
Tarragona afegint 80 funcionaris que estaran en comissió de serveis o nomenats (personal de
tractament sortirà la plaça a ATRI ). El secretari general Departament de Justícia diu que la punt
màxim de personal serà al gener del 2016. Des de CATAC-IAC demanen la creació d’un subgrup de
treball per tractar obertura CP Mas Enric.
4. Processos de selecció de personal. Oposicions en l’àmbit d’execució penal: el secretari
general Departament de Justícia diu que en l’àmbit de la Generalitat es poden convocar unes 1000
places, CATAC-IAC diu que bombers ja en tenen assignades 154, el secretari general departament
de justícia diu que això no esta aprovat i que el Departament de Justícia ha demanant concentrar-ho
tot a l’àmbit d’execució penal (presons i justícia juvenil), concretament a rehabilitació per concurs
oposició, 500 places per el següent ordre de prioritat: primer de treballadors socials, segon de
juristes, tercer de psicòlegs i finalment educadors (perquè l’elevat número d’educadors interins
desbordaria el número demanat). L’esperança del secretari general Departament de Justícia és
publicar l’oferta publica de treballadors socials i juristes abans de l’estiu, la resta per l’any 2016.
Afegeix que no convocaran concursos de trasllats fins que no estiguin resolts els concursos oposició,
malgrat al Departament de Funció Pública no estan massa d’acord.
El secretari general Departament de Justícia diu que també té previst convocar convocatòria d’una
nova promoció interna grup D-C.
5. Acord de formació 2015: el secretari general Departament de Justícia diu que farà una nova
proposta, CATAC-IAC hem manifestat que la mesa sectorial va dir que s’ha d’atendre l’Acord i ens
oposem a les restriccions presentades respecte a la formació on-line que determina que la resta de
personal d’àmbit penitenciari, que no ocupi llocs de treball de l’àmbit de vigilància, de realitzar la
formació on-line durant l’horari de treball.
6. Nou acord de condicions de treball pel període 2016-2020:el secretari general Departament de
Justícia ens passa un recull de tots els acords vigents, un total de 26, demana que les OOSS fem un
repàs i els diguem si en falta algun.
7. Decret de jornada i horari: el secretari general Departament de Justícia diu que el Departament de
Funció Pública admet que l’àmbit penitenciari pugui fer un horari diferent, ens demana una feina
preparatòria per tal d’elaborar un Decret.

8. Pla de carrera professional: ens lliura una proposta un document de base i vol que presenten
propostes i recollim la mobilitat horitzontal, mecanisme de progressió a la carrera sense canviar de
cos millorant la situació , i la vertical. Vol que en 2 mesos tinguem treballada una proposta conjunta.
9. Presentació dels punts bàsics de l’estudi sobre redimensionament de les Relacions de Llocs de
Treball dels Centres Penitenciaris: el secretari general Departament de Justícia diu que vol que
treballem en un grup de treball els criteris per redimensionar, primerament els llocs de treball de
l’àrea de vigilància, després de tractament. Des de CATAC-IAC hem manifestat que aquest tema
ens preocupa, que podria ser un intent de privatització encoberta , el secretari general diu que ells en
seu parlamentaria ha dit que el control perimetral de les presons la primera opció, d’aquesta direcció,
és mantenir el sistema actual, la segona opció seria que ho gestionés els funcionaris àmbit
penitenciari i la ultima opció empresa de serveis. Per tant no pensaven cap canvi en aquesta
legislatura.
10. Nou plantejament de la gestió de les tecnologies de la informació en els centres penitenciaris: el
secretari general Departament de Justícia diu que els sistema d’adjudicació actual el té T-Systems,
els quals en les presons viuen molt bé perquè tenen personal de l’administració que els hi fa la feina i
això no pot ser, per tant els EIET actuals tots a extingir i a partir d’ara en els moviments de plantilla
els Departament anirà anul·lant les places, primer de EIET i després de RIERT, per contractar
dinamitzadors en règim laboral que es coordinaran amb l’empresa adjudicatària. Ens presentaran el
pla per escrit.
11. Organitzacions sindicals. Exposició de les prioritats sindicals pel nou període: CATAC-IAC
lliura al secretari general el programa específic de presons. El secretari general Departament de
Justícia vol que en tres setmanes ens reunim per tal de treballar les prioritats sindicals.
Com heu pogut observar aquesta presa de contacte després de les eleccions sindicals ha estat un
seguit de propòsits per part dels representants de l’Administració amb metafòrics DIUEN, DIUEN,
DIUEN...al més pur estil de les darreres comissions parlamentaries i les seves compareixences,
veure’m com desenvolupa i acaben, no aquestes últimes, si no les reunions de grup de treball. La
propera reunió del grup de treball de la comissió de seguiment de l’Acord és el 18.03.15 a les 10h.
Us seguirem informant.
Barcelona, 13 de maig de 2015
Secció sindical de presons
CATAC-IAC

