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COMISSIÓ DE SEGUIMENT 2 OCTUBRE 2013 

A la reunió assisteixen, com a representants de l’Administració, el secretari general del 
departament, el director general, el subdirector general de RRHH i Relacions Laborals, 
el subdirector general de RRHH i Econòmics, el subdirector general de Centres i Gestió 
Penitenciaria, el cap de servei de RRHH, el cap de l’Àrea de Règim Interior Penitenciari, 
el coordinador del Pla d’Equipaments Penitenciaris, el cap de l’Àrea de Personal 
Funcionari de Funció Pública i l’analista de retribucions de funcionaris/àries 
representant del departament d’Economia i Coneixement.  

El secretari general inicia la reunió, demanant-nos que tenen interès en fer una 
recapitulació de tots els nostres Acords, per tal de tenir-ho tot recollit en un únic 
document. Ens demana que li fem arribar les propostes que considerem. 

Integració del personal sanitari a l’ICS. Ens expliquen que hi ha un acord entre els 
departaments, que ara ha de ser validat per els departaments d’Economia i Funció 
Pública. Tenint que acabar de negociar desprès amb els sindicats. 

Preguntem si els nous equipaments disposen de  mòduls de psiquiatria, per la gran 
quantitat d’interns que rebem amb problemes de salut mental, ens diuen que tenen 
d’obrir un debat amb el departament de Salut, per poder afrontar el tractament 
d’aquest tema. 

Projecte del Pla Director d'Equipaments Penitenciaris 2013 - 2020 

Ens expliquen que el creixement de la població penitenciaria ha quedat per sota de les 
previsions que s’havien fet a l’anterior Pla (12.000 interns) per l’any 2012, tenint 
realment un total de 10.062 interns. 

A l’actual Pla preveuen la següent ocupació: 10.145 interns al 2016, 10.744 interns al 
2018 i  11.631 interns l’any 2020. 

Això ha fet fer que presentin aquest nou Pla, on desapareix la construcció del centre de 
preventius de la Zona Franca, el CP de Dones de Sant Llorenç d’Hortons i el CP Els Plans 
de Tàrrega. 

Aquest Pla temporalitza també l’obertura d’altres equipaments, com el CP Puig de les 
Basses al juny de 2014, CP Mas d’Enric al 2015, reconversió del CP Girona i CP 
Tarragona en Centre Obert, un Centre Obert nou a Sant Andreu, un nou centre de 
preventius a Barcelona, un nou centre de penats a Barcelona. El CP Figueres es 
tancaria l’any 2014, i els centres oberts Barcelona 1 i 2 i la Model, l’any 2016. Ens 
aclareixen que l’obertura del nou centre de preventius és el que condicionaria el 
tancament de la Model. 



Tots aquests números estan fets amb el compte de la vella. Suposant que 
s’incrementin les expulsions o el compliment de penes als països d’origen, que 
augmenti el nombre de llibertats condicionals, poder intervenir millor sobre els presos 
primaris, que els jutges accelerin les sentències per disminuir el nombre de preventius, 
etc, a la fi aquests números depenen de més d’un factor que no estan a les seves 
mans. **Podeu accedir al contingut del pla aquí. 

Horari presència obligatòria personal interí àmbit rehabilitació 

En un principi, insistien que s’havia de complir amb l’horari obligatori. Als més 
afectats, el personal amb reducció del 15% de la jornada, li era impossible, i 
l’Administració no volia acceptar que s’apliquessin reduccions coincidint amb la franja 
de presència obligatòria. Finalment accedeix el subdirector general a que quan la 
reducció de jornada sigui per cura d’un fill i s’acrediti la necessitat que la reducció es 
faci en la franja de presència obligatòria (segons ells, podria servir un certificat de 
l’escola bressol, per exemple), ho acceptaran. Altre cop més volen fer una aplicació 
restrictiva de la norma 

Mobilitat de personal en casos degudament justificats  

CCOO demanem que es faci el concurs de trasllats el més aviat possible. Diuen que no 
poden fer-lo, que no estem a temps de tenir-ho enllestit  per l’obertura del Puig de les 
Basses. Volen fer una mena de comissions de servei provisionals fins que es pugui fer 
el concurs.  

Hem expressat que la utilització generalitzada del sistema de permutes pot alterar el 
resultat natural d’un concurs, ja que son moviments definitius i que impedeixen la 
possibilitat que aquestes places surtin al concurs i siguin oferides a la totalitat de la 
plantilla. 

L’Administració afirma que les comissions de servei es concedirien si aportaven 
millores organitzatives i per necessitats de servei. Respecte les permutes, consideren 
que és un sistema de provisió excepcional i que es farà ús de manera molt restrictiva. 

Educadors de cap de setmana  

Desprès d’una aplicació arbitraria per part de l’Administració de l’horari que s’ha estat 
realitzant fins ara,  l’Administració entén que l’hora de dinar no es pot computar dins 
les  11 hores. Diuen que no és temps de treball efectiu, obligant-los a fer un total de 12 
hores dissabtes i diumenges. S’aconsegueix que el temps invertit per dinar sigui de 
30’, quedant les jornades de dissabte i diumenge reduïdes de 12 hores a 11,30 h. 

Reducció del 15 % de jornada del personal interí de rehabilitació 

Demanem que el Departament de Justícia, considerant que es volen fer canvis en 
l’Acord de Govern existent, sol·liciti la finalització de la mesura que imposa la retallada 
del 15% del personal interí. Ens diuen que ho intentaran, però que ho veuen difícil 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2013/10/03/15/14/640006c8-6d87-4345-9070-b907486847aa.pdf


perquè els pressupostos estan prorrogats i, per tant, les despeses han de ser les 
mateixes que l’any 2013. 

Uniformes  

Es preveu una partida pressupostària per aquest concepte, que esperen que no 
desaparegui en el  tràmit d’elaboració dels pressupostos. Tot i que té molts números 
que ens els faci el CIRE, no hi ha res lligat encara. En qualsevol cas, el que està clar és 
que, per qüestions de seguretat, el CIRE únicament podria assumir la confecció 
d’algunes peces (ja elaboren part de l’uniforme dels mossos) 

Transceptors (walkies)  

Ens informen dels transceptors que hi ha a cada centre. Ells creuen que ja en tenen 
suficients. De cara al 2014 es vol fer un contracte de manteniment per poder garantir a 
tots els centres el nombre suficient en bon estat en tot moment. 

Concurs estatal d’IIPP 

No en saben res del concurs de Madrid. 

Concurs de comandaments 

El jutge, malgrat que va assegurar que seria ràpid, encara no ha fet arribar res de la 
sentència del concurs de comandaments 2008. 

Ordre de direcció del CP Homes 

Ens hem queixat d’una ordre que ha tret el director de la Model, referent al 
departament de règim tancat: obliga al professional que realitzi les activitats a 
romandre tancat amb clau, sota la supervisió del funcionari de vigilància de forma 
permanent. Com es garanteix que en tot moment hi haurà un funcionari fora? 

Pròrroga de l’acord de condicions 

Atès que s’acosta la finalització del període de vigència del nostre acord, us emplacem 
a que ens feu arribar a la nostra adreça genepresons@ccoo.cat, abans del 21 
d’octubre totes aquelles propostes que siguin susceptibles de tractar en el proper 
acord.  

*Podeu trobar les propostes que integraven el document de la 7ª conferència de 
l’Agrupació de Personal Penitenciari al nostre web.  

Barcelona, 4 d’octubre de 2013 
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