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COMISSIÓ DE SEGUIMENT 21 de febrer de 2013 
 
 
 
Assisteixen per part de l'administració:  el secretari general del Departament de 
Justícia, el director general de Serveis Penitenciaris, el subdirector general de 
Recursos Humans i Relacions Laborals, la subdirectora general de Recursos 
Humans i Econòmics (DGSP), el subdirector general de Centres i Gestió 
Penitenciària (DGSP), el cap del Servei de Gestió de Recursos Humans de la 
Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics (DGSPR), la cap del Servei 
de Selecció i Provisió de la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics 
(DGSP), l’assessora tècnica en relacions sindicals del Departament de Governació, 
l'analista de retribucions de funcionaris/àries del Departament d’Economia. 
Per la part social: CCOO, CATAC i UGT. 
 
Aquesta és la primera reunió de comissió de seguiment des del canvi de govern, ja fa 
quasi bé dos mesos. Comença la reunió el secretari general i ens explica que,   de 
manera extraordinària, participa a la reunió i que la resta de reunions, malgrat no 
participar-hi, estarà atent als temes que es tracten, encara que no hi participi. Ens 
explica que a la nostra mesa es tractaran temes que tenen a veure amb organització 
de treball i que, de moment, no es tractaran temes econòmics, que depenen en 
aquest moment de la mesa general que està negociant. 
 
TANCAMENT DE CENTRES 
 
Com a primer assumpte ens informa sobre el Pla director 2013-2020, que s'aprovarà 
després del pressupost. No concreta molt més que el que diu la premsa, és a dir, 
tenen intenció d'obrir Puig de les Basses i Catllar i tancar la Model en aquesta 
legislatura (4 anys). Parla del decreixement de la població reclusa i de la no 
necessitat de construir la presó de Tàrrega i de Sant Llorenç d'Hortons, encara que 
els terrenys pertanyen al Departament  i quedaran reservats per si en el futur fos 
necessari construir algun centre, diu que mentrestant és possible que es pugui fer un 
concurs d'explotació d’aquests terrenys. 
 
El tancament de la Model no es produirà, en qualsevol cas, abans del 31 desembre 
de 2014, és a dir al 2015-2016. Per poder tancar-la necessiten un centre obert i un 
centre de preventius. Ens informa que hi ha converses amb l'Ajuntament de 
Barcelona, i que la construcció de l'obert està més avançada que el de preventius, i 
que s’han de replantejar el projecte de Zona Franca, ja que la població preventiva 
cau més que la resta, i el nou  centre de preventius no hauria de ser tant gran com 
s’havia plantejat abans.  
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Malgrat aquesta explicació, no queda clar si el tancament de la Model comportarà 
necessàriament la construcció d’un centre de preventius. Comenta que tenen un 
excedent de places d’interns, que Puig de les Bases no el cobreixen amb els interns 
de Girona i Figueres i el mateix passa amb Tarragona. 
 
CCOO ens queixem d’aquest tipus de notícies. Som  conscients que la Model és un 
centre que s’acabarà tancant, aquest és un rumor que porta més de 50 anys rondant 
aquest centre i, sens dubte, algun dia arribarà el tancament. Però, pensem que no es 
poden fer declaracions d’aquest tipus, que son ambigües, que potser no es puguin ni 
arribar a complir, donat que no hi ha pressupost i que tot pot quedar en un propòsit 
que,  sense determinar res de res, aconsegueixi angoixar moltíssim al personal 
afectat pels tancaments.  
 
Quant als altres dos centres, diu que també mantenen converses amb els 
ajuntaments del Catllar i Figueres per solucionar problemes concrets, com la 
depuradora i abastiment d’aigua, en el cas dels Catllar. Que tant a Girona, com a 
Tarragona es farà un centre obert. 
 
No concreta res més, no dóna dates, ja que diu que tot depèn dels pressupostos i de 
l'aprovació del Pla director, en el qual ens assegura que podrem participar. No pot dir 
res sobre previsions de personal per aquests centres. 
 
JU026  
 
Del nomenament del 10% addicional, no ens pot assegurar cóm es farà, però te molt 
clar que és un problema que necessita una solució immediata i està treballant per a 
poder donar una resposta el més aviat possible. 
 
PUIG DE LES BASSES 
 

Tancament: No han definit encara res del personal de tractament necessari 
per a l’obertura i cóm es cobrirà. 

 
Transport: No han fet cap estudi de mobilitat. CCOO torna a demanar que es 
faci el corresponent pla de mobilitat 
 

El secretari assegura que quan tinguin dades que ens puguin facilitar, ens tornarem a 
reunir. 
 
TRANSICIÓ 
 
Edificis vells, Tarragona, Centre Obert BCN2. Es faran actuacions urgents quan 
afectin la seguretat dels treballadors,  eliminar els riscos que puguin produir danys, 
prioritzant  les persones. 
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CP’s Model, Figueres i Girona: s’evitaran despeses, tenint en compte que són 
edificis que es tancaran, es farà la inversió mínima imprescindible. 
 
CONCURS DE COMANDAMENTS 
 
El secretari general comença dient que han de complir una sentència, que no és 
voluntat d’aquest Govern. L’Administració, amb aquests nous gestors, ha canviat  el 
seu parer i vol esperar que el jutjat resolgui els incidents d'execució per donar el 
màxim de garanties i, segons ells, minimitzar el nombre de recursos. 
 
El secretari general ens manifesta que, tot i que està d’acord amb la resolució que al 
respecte va dictar el seu predecessor, vol evitar la possibilitat que l’aplicació de la 
resolució pugui patir algun altre tipus de modificació per part del jutjat. 
 
Per a CCOO, per tal d’evitar això, i que aquest concurs no perjudiqui més del que ja 
ho ha fet, proposem l'ampliació de places per poder resoldre aquest embolic, ja 
que seria l’única forma de minimitzar el nombre de recursos que es poden presentar i 
que eternitzarien la resolució definitiva del concurs. Entenem que tot plegat ha estat 
una pèssima gestió de l’Administració, i que els participants en el concurs no 
tenen cap culpa. 
 
Demanem que es resolgui així, que es convoqui un nou concurs amb les places 
vacants,  i d’aquesta manera es podrien tenir nous llistats per a les provisions 
provisionals, ja que els actuals tenen quasi bé 5 anys. El secretari general diu que 
això no és possible i que no farà res fins que no es resolgui aquest recurs. 
 
 
FORMACIÓ 
 
CCOO ens queixem al secretari del que està passant amb la formació als centres. 
Quan hi ha problemes (aldarulls, motins) se’ns acusa de no tenir formació per 
resoldre millor el problema que se’ns presenta, i quan tothom comença a fer-la, tot 
son traves i impediments per compensar-la. 
 
Ens respon el director general que estan treballant en un Pla de formació, estan amb 
contacte amb el CEFJE i amb la universitat per tal que, mitjançant els fons AFCAP, es 
pugui dissenyar Pla formatiu. També  ens diu que estan reelaborant el catàleg i que 
ens facilitarà tota la informació a començaments d'abril. 
 
INTERINS TRACTAMENT 
 
En referència a aquest personal, atès el gran nombre d’interins, quan tinguin el vist-i-
plau del govern, volen convocar oposicions: podrien fer-ho al 2014. No tenen previst 
fer cap acomiadament.  
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PROMOCIÓ  
 
El secretari ens comenta la intenció que el personal del D i del C  que tinguin 
titulació, puguin promocionar. Li comentem que ja teníem 150 places per a poder 
passar al grup B i que està aturat. 
 
MESA DE NEGOCIACIÓ 
 
El secretari reconeix que aquesta és una Mesa de negociació i que podrem parlar 
d’aquelles mesures que no impliquin costos, o que aquests siguin raonables. CCOO 
esperem que això no siguin només paraules. 
 
RACIONALITZACIÓ D’HORARIS 
 
El secretari ens parla de l’acumulat d’hores anuals, de que tots hem de fer els 
mateixos torns, de cóm utilitzar els mecanismes per racionalitzar, que el sistema 
actual que tenim d’horaris es “exuberant”, que tenim molts horaris: de 18 hores, de 15 
hores, i un llarg etc.  
 
CCOO tenim molt clar que no li han explicat bé les coses. Amb una molt mala 
intenció, continuen amb la seva pretensió de canviar-nos els horaris. 
 
UNIFORME 
 
Ens diu que han demanat una partida d’ 1,3 milions d’€ i que, si tot va bé, aquest any 
podran fer un lliurament de roba d’estiu i hivern. 
 
SEGURETAT 
 
Es demana la cobertura de caps de servei a Girona, monitors, reposició de walkies, 
cobertura de pati. Vigilància exterior d’aquests centres, des de que fan la vigilància 
els Mossos, no han detectat llançaments d’objectes des de l’exterior. 
 
CONCLUSIÒ  
 
Per a CCOO, el secretari general està carregat de propòsits, però no dóna cap 
garantia que l’afectació dels mateixos siguin bons per a tots nosaltres, per un cantó 
sembla que ens estengui una ma i amb l’altre en vulgui fotre un calbot. 
 
Dóna instruccions als seus subordinats per a que ens tornem a reunir aviat, i quedem 
emplaçats pel proper dia 7 de març. En cas de dubtes, contacteu amb els delegats 
del vostre centre. Continuarem informant. 

 
Barcelona, 23 de febrer  de 2013 
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