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Agrupació del Personal Penitenciari 

 
 
 
 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT 7 DE JUNY 2013 
 
 
Assisteixen, per part de l’Administració, Alfons R., Subdirector Gral. de RR. HH. i 
Econòmics de la DGRPiR, Jesús P., Cap del Servei de Gestió de RR.HH, i Núria P. 
Cap del Servei de Selecció i Provisió i Carlos L. Cap d’Àrea de Règim Interior 
Penitenciari. Per la part sindical, CCOO, UGT i CATAC. 
 
 
INTRODUCCIÓ. SITUACIÓ ACTUAL DIRECCIÓ GENERAL____________________ 
 
L’Administració ens comunica que el director general està en funcions i que deixarà el 
càrrec la setmana vinent. 
 
L'administració exposa que el nostre funcionament s’ha d’equiparar al de la Mesa 
Sectorial: reunions bimensuals i, en cas de necessitar una reunió abans d’aquest 
termini, fer-la. Ens facilitarà un calendari i s' acordarà entre tots. 
 
Ens lliuren la proposta d'horaris de cap se serveis de Brians 2, acordada el 21 de març 
entre les seccions sindicals i la direcció del centre. S’aprova per tots els assistents. 
 
CCOO i la resta de sindicats ens queixem de la manca de recolzament per part del 
Conseller cap als treballadors penitenciaris, així com de l’escàs favor que ens ha fet tot 
l'afer Martorell, sobretot la manca de respecte demostrada pel DG en les declaracions 
fetes des de Tarragona. Ambdós tenen una forma molt peculiar de dignificar la tasca 
dels treballadors penitenciaris. UGT demana la dimissió del director del CP Tarragona. 
 
FORMACIÓ___________________________________________________________ 
 
El subdirector de RRHH i EE parla de recuperar la subcomissió de formació, per fi. Vol 
que el criteri de compensacions sigui uniforme, elaborar un catàleg on s' especifiqui la 
compensació o no del cursos. En tot cas, si no es compensa, sempre que es pugui, 
s’ha de facilitar l'assistència.  
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CCOO demanem la reobertura d'inscripcions als cursos formatius, doncs hi ha 
personal que no està fent formació perquè se'ls ha dit que ni es compensaria, ni 
facilitarien l'assistència.   
 
CCOO demanem la reunió urgent de la subcomissió de formació per tal d’acordar tots 
els cursos que aquest any són compensables i a quins col·lectius. No pot ser que la 
direcció de cada centre decideixi si es compensarà la formació o no. 
 
El subdirector deixa molt clar que és el centre directiu qui té l’última paraula sobre si un 
curs es compensa o no. 
 
NOUS CENTRES_______________________________________________________ 
 
Demanem informació dels centres Puig de les Basses i Mas d'Enric. Del primer ens 
informen que s' obrirà al llarg del 2014, que ja han fet la petició a Ensenyament dels 
mestres i que el concurs de neteja és el que necessita d’un termini més ample per 
cobrir-lo (deu mesos) ja que, en atenció a la quantia, s' ha de publicar al Diari Oficial 
de la Unió Europea (DOUE) . L’obertura del centre es farà en la seva totalitat, però 
com que tan sols hi ha 128 persones amb destinació al centre, serà necessària la 
contractació de funcionaris per tal de cobrir tots els serveis, la qual cosa faria que els 
companys cessats al 2011 tornin a incorporar-se. L’Administració també indica que 
oferiria primer les places en concurs a tots els funcionaris. 
 
CCOO demana com es pensa cobrir les necessitats de personal de rehabilitació i 
l’Administració respon que s’haurà d’incrementar tot el personal necessari, sense 
especificar més. En quant a Mas d’Enric, tan sols indica l’Administració que s’obrirà 
durant la legislatura. 
 
CONCURS DE COMANDAMENTS______________________________________
  
El Departament ha preguntat al jutjat com s’ha de dur a terme l’execució de la 
sentència, i hores d’ara encara no ha tingut resposta.  Quan el jutjat notifiqui la 
resolució dels incidents i especifiqui com s’ha de procedir, s’executarà de manera 
immediata, la qual cosa suposaria com a mínim un termini de 3 mesos a partir 
d’aquesta notificació. 
També comenta l’Administració que mentre no es produeixi l’execució d’aquesta 
sentència, no poden convocar concursos de cap mena. La seva intenció és fer-ne un 
concurs per any, per acabar així amb la manca de mobilitat i donar sortida a les 
comissions de serveis. 
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CENTRES__________________________________________________________ 
 

Lledoners. Continuen els problemes amb el director, ens queixem que no té 
en compte els informes que presenten els funcionaris en relació amb les 
decisions de funcionament dels mòduls o, si els té en compte, no en fa ni cas. 

 
Es demana el seu cessament i, en tot cas, que s’investiguin tots els fets 
exposats per la part social. Ens queixem que s’estan cobrint serveis de 
prestacions amb personal de vigilància a l’Àrea de Serveis Exteriors.  
 
Es demana que el cap de setmana es permeti l’entrada a l’aparcament dels 
vehicles del personal d’empreses externes, ja que la utilització de 
l’aparcament compartit amb el dels familiars els està provocant diferents 
desperfectes als cotxes. 

 
Joves. Inspectors de la DG han fet una “auditoria” de diferents unitats i 
departaments d’aquest centre,  i  en demanar explicacions per la manca 
d’informació prèvia als representants dels treballadors/ores, l’Administració 
respon  que no s’ha informat perquè la inspecció es va limitar a fer la seva 
feina. Preguntem que si abans no s’havia fet mai, és que els inspectors no 
treballaven? Insistim, si volen fer canvis, ens han d’informar de què pretenen, 
fer  les coses d’altra forma ho considerem com a una fiscalització de la nostre 
feina. 

 
Brians 2. Surt una plaça d’encarregat/da d’àrea i la guanya una persona que 
no s’incorpora, persistint el problema que generava la vacant. Segons la 
direcció del centre, no es cobrirà fins que trobin a la persona idònia. 
L’Administració diu que quan s’autoritza la cobertura d’una plaça, aquesta s’ha 
de cobrir en els termes en que ha estat sol·licitada 

. 
Quatre Camins. Continuen els problemes amb el tancament de portes de 
cel·les. 

 
Girona. Es cobrirà una plaça de monitor d’esports. 

 
PHPT. Amortitzen 3 places del pavelló, retornant les places als centres 
d’origen. L’Administració adquireix el compromís de cobrir qualsevol baixa que 
es produeixi. 
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SEGURETAT__________________________________________________________ 
 
Es demana una relació de transceptors (walkies) per centres. També es demana 
millorar el sistema d’identificació als centres, com per exemple la digitalització de les 
empremtes. Actualment quan renovem el DNI ho fan amb aquests sistemes i funcionen 
bé. 
 
IRPF_________________________________________________________________ 
 
Davant el desgavell que van fer a la nòmina del desembre passat, on molts 
funcionaris/àries van cobrar fins a 600 euros menys de sou, aquest any començaran a 
prorratejar-lo a partir de la nòmina de Juliol. 
 
MODEL PENITENCIARI CATALÀ_________________________________________ 
 
Exposem que la manca de recursos fa que el model trontolli. A tall d’exemple, els 
educadors i monitors, avancen diners per poder comprar estris per realitzar les seves 
activitats, interns que no poden desplaçar-se fins on han de fer el curs necessari pel 
desenvolupament del seu programa individualitzat... 
 
FUGUES______________________________________________________________ 
 
Des de CCOO insistim en que la fugida del CP Tarragona no s’hagués pogut dur a 
terme si estigués la xarxa instal·lada, tal i com venim demanant reiteradament. 
 
UNIFORME___________________________________________________________ 
 
Continuem demanant el lliurament de l’uniforme, la roba que porta el personal 
uniformat fa pena. La resposta és que estan treballant per tal de poder fer un 
lliurament. Insistim que si és així, es tingui en compte per quan serà el lliurament i que 
aquest es correspongui amb l’època estacional de l’any. 
 
CAFETERIES_________________________________________________________ 
 
La intenció de l’Administració és acabar prestant el servei amb interns. La intenció es 
que els càterings se’ls quedi el CIRE. Donat que en alguns serveis de cafeteries s’han 
de fer pròrrogues, demanem que aprofitin per ampliar els horaris de tarda i sobretot els 
caps de setmana. 
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COMPENSACIÓ DE FESTIUS____________________________________________ 
 
CCOO seguim demanant que es compti per dies, l’administració diu que segons el 
reglament d’organització ha de ser per hores, com els dies d’assumptes propis. 
 
 
Barcelona, 10 de juny 2013 
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