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COMISSIÓ DE SEGUIMENT EXTRAORDINÀRIA, 13 de març  

 

Assisteixen a la reunió, per part de l’Administració, el secretari general del Departament de 
Justícia, els responsables de la Direcció General i representants de la DG de Funció Pública i 
del Departament d’Economia i Finances. Per part dels sindicats, CCOO, UGT, CATAC i, amb 
estatus de convidat, atès que els resultats de les eleccions sindicals no són encara oficials, 
CSIF (els hi donem la benvinguda a la feina i a la presa de decisions). 

En principi, l’ordre del dia de la reunió extraordinària del grup de treball estava configurat amb 
2 punts (CO1 i Acord de Formació). Per sorpresa, una altra de l’Administració, el passat 
dimecres, 2 dies abans de la reunió, ens envien un ordre del dia amb 11 punts i, a sobre, 
preveuen una durada de 2 hores i mitja. Només la discussió del primer punt de l’ordre del dia 
(CO1) va consumir 1 hora i mitja. 

 

PROCÉS DE REUBICACIÓ DEL CO 1 DE BARCELONA 

Com ja sabeu, l’Administració es va proposar, mitjançant la signatura d’un protocol amb 
l’Ajuntament de Barcelona, clarament electoralista, el tancament del CO 1 de Barcelona. El 
temps que ha transcorregut des de la comunicació inicial ha estat presidit per l’ocultació 
d’informació, mitges veritats, silencis, rumors escampats per càrrecs de l’Administració, per 
ajornaments de reunions, desconsideració envers el personal afectat... 

Si CCOO es va oposar inicialment, de manera decidida, al disbarat que suposava la 
deconstrucció precipitada (amb una data d’execució immediatament anterior a la celebració 
d’eleccions municipals) d’un centre sense que, de manera simultània, s’oferís un equipament 
de medi obert alternatiu a la ciutat de Barcelona, i amb la incertesa i angoixa que aquesta 
decisió va provocar en l’equip de treballadors i treballadores del centre, la reunió d’ahir va 
acabar de confirmar fil per randa totes les nostres inquietuds.  

El gruix d’interns es trasllada a l’antiga Secció Oberta del CP Homes (tindrà capacitat per 167 
places), una altra part anirà al CO 2 i a les Unitats Dependents del Barcelonès i del Baix 
Llobregat (que encara no està construïda), i algun intern anirà a la secció oberta del CP 
Dones. 

La primera conclusió a la que arribem, després de rebre informacions sobre el personal, els 
equipaments i els interns, és que el projecte, amb un sostre pressupostari previst de 212.000 
€, improvisat sobre la marxa (la improvisació encara continua), que tindrà un impacte negatiu 
en les condicions de treball del personal (la major part), que veuran desplaçat els seus llocs 
de treball uns metres, però amb un espai i unes condicions lamentables i que, de ben segur, 
provocaran problemes en un futur.  
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La segona conclusió és que la reconversió de la secció oberta del CP Homes (establiment 
de règim ordinari) en un centre obert és absurda i contrària als principis del model 
penitenciari. L’Administració pensa que el manteniment del nom (CO1) i l’estructura directiva 
d’aquest centre és suficient per atribuir-li la condició de centre obert. Un centre obert, d’acord 
amb el Reglament penitenciari, ha de ser un establiment penitenciari autònom. La seva 
activitat ha d’estar orientada a la incorporació progressiva de la població classificada en 
tercer grau al medi social. D’entrada, la incorporació física de la població del CO1 es 
realitzarà, no cap al medi social, sinó justament en el sentit invers: en comptes de veure 
atenuades les mesures de control, aquestes es veuen justament reforçades.  

La tercera conclusió, també negativa, és l’impacte que tindrà sobre els diferents col·lectius 
de personal: 

• Personal del CO1: passaran d’un espai arquitectònic obert a un espai tancat; per poder 
encabir el personal dins del nou recinte serà inevitable l’acumulació de persones en un 
mateix espai (CCOO demanarà que es faci la immediata avaluació de riscos 
psicosocials); 3 persones es veuran forçades a traslladar-se al CO 2 de Barcelona (cap 
de l’equip directiu); al marge dels interrogants oberts sobre el desenvolupament de les 
seves tasques i sobre la interactuació amb el personal i les estructures del CP Homes.  

 

• Personal del CO 2: passaran a tenir un increment notable de la seva càrrega de treball, 
ja que assumiran una part dels interns del CO1, que afectarà tant als GMO, com al 
personal de rehabilitació (increment exponencial de les ràtios). Per cobrir aquest 
increment es desplaçarà 1 Jurista del CP Q. Camins i 1 Psicòleg del CP Joves. Així, de 
manera directa i al·legant manca de temps per dur a terme convocatòries. Demanem 
que es convoqui un procés immediat (no per ATRI, per acabar seleccionant les 
persones que ells vulguin), al qual puguin optar les persones que puguin estar 
interessades. També preveuen traslladar 1 GMO (comissió de serveis des de Puig de 
les Basses) i un GO (comissió de serveis des de Brians 2). Al marge que tampoc 
cobreixen les noves necessitats (la plaça de GMO no és nova i portava temps sense 
cobrir), demanem que aquests trasllats es facin mitjançant la convocatòria públic del 
procés, obert a tot el personal interessat. L’Administració diu que ho estudiarà, però 
dubtem raonablement i ens temem que facin servir l’excusa de la manca de temps (que 
ells mateixos han provocat) per ignorar aquesta demanda. Ja deuen tenir 
compromesos aquests llocs.  

 

• Personal del CP Homes. No hem de perdre de vista que les 167 persones que acollirà 
l’antiga Secció Oberta del CP Homes, han de passar, cada cop que entrin i surtin del 
centre, 2 cancells i la porta principal. Sembla ser que s’està elaborant un Protocol 
d’Actuació per gestionar la implantació del CO1 en el CP Homes: falten 2 setmanes pel 
trasllat i desconeixem aquest procés. Demanem poder participar en l’elaboració 
d’aquest procés, ja que entenem que s’afectarà condicions de treball del personal.  
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• Personal del CP Dones: També ha de rebre algun intern, tot i que no se’ns ha facilitat 
aquesta dada.  
 

• CP Joves i Quatre Camins: Perdran un jurista i un psicòleg. Malgrat que l’Administració 
no té interès en cobrir aquests llocs, insistim que han de ser coberts de manera 
immediata.  

 

Finalment, la quarta conclusió és que el trasllat comportarà una despesa (reconeguda) de 
212.000€ per afrontar, segons la seva pròpia versió, un any i mig de transició. Això no és 
malbaratar els diners públics? En aquesta situació de sequera, econòmica i de drets, del 
personal i amb les greus mancances d’equipaments i de recursos, és correcte i ètic detreure 
diners per sufragar decisions electorals? 

 

OBERTURA DEL CP MAS ENRIC I DEL CO TARRAGONA. CONCURSOS RESTRINGITS 
DE MOBILITAT ADMINISTRATIVA  

L’Administració facilita un esborrany amb les bases que han de regir els concursos de 
trasllats limitats al CP Tarragona per cobrir els llocs de GMO, GO i CRIMO. Han fet unes 
modificacions mínimes, després de rebre els suggeriments de les organitzacions sindicals.  

 

CONCURSOS GENERALS DE PLACES BASE I DE COMANDAMENT PER TOTS ELS 
CENTRES PENITENCIARIS 

INTERIOR. S’estan preparant 2 concursos (llocs base i comandaments). El primer inclouria 
totes les vacants de llocs base de tècnics especialistes i el segon inclouria (segons 
l’Administració) els llocs de comandament ocupats de manera provisional i els nous llocs de 
comandament de Mas Enric. Emplacen les organitzacions sindicals per fer arribar propostes 
en relació a les bases de convocatòria, que serien similars a les dels darrers concursos. La 
convocatòria es faria després de Setmana Santa i quedaria resolta desprès de l’estiu (en un 
excés d’optimisme).  
 
L’Administració admet que si el concurs general no es pot resoldre (ja comencen a dubtar de 
les seves previsions) abans de l’entrada en funcionament de Mas Enric, es realitzarien 
comissions de servei (calculen que podrien 125 de llocs base). Evidentment, les 
organitzacions sindicals exigeixen que si es fa d’aquesta manera (que serà molt probable) 
aquests 125 forats que es generaran en la resta de centres penitenciaris siguin coberts per  
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personal interí. No acaben de comprometre’s i tornen a repetir el seu “mantra”: es nomenarà 
el personal que es consideri necessari.  
 
CCOO assenyala la incongruència i la inseguretat jurídica que comportarà convocar un 
concurs de comandaments quan encara no està tancat el procés judicial que deriva de la  
convocatòria de 2008. Preveiem, si l’Administració continua amb aquesta idea, que es torni a 
reproduir la situació actual i que, als litigis existents en l’actualitat, se n’afegiran de nous. Els 
actuals responsables del Departament s’entesten en fer les coses malament. 
 
PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL. OPOSICIONS EN L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ 
PENAL 

El secretari general exposa que aquest any es convocarà un total de 1.000 places a la 
Generalitat. El Departament de Justícia ha concentrat la seva demanda en el personal de 
rehabilitació i ha sol·licitat poder convocar 500 places (el 50% de les previstes a la 
Generalitat), sumant les dels centres penitenciaris i els de justícia juvenil. Estan pendents del 
tancament de l’acord de govern que ha de decidir aquesta distribució, però ells han marcat 
un ordre de prioritat en aquesta convocatòria: 

 

1. Places de Treballadors/ores Socials (79) 
2. Places de Juristes (53) 
3. Places de Psicòlegs/gues (87) 
4. Places d’Educadors/es (161) 

 

No sabem d’on ha sortit aquest ordre de prioritats, tot i que tenim un pista a partir d’un 
comentari del secretari general: un nombre important de llocs de rehabilitació estan ocupats 
per personal d’interior i volen assegurar-se que aquestes persones (un cop convocades i 
resoltes les oposicions) quedin definitivament ubicades en llocs definitius.  

Asseguren que respectaran el pacte signat (any 2006) amb la part social i que es faran 
concursos de trasllat posteriors a la convocatòria de les oposicions.  

El secretari també “assegura” (amb la vista posada al 2016, és a dir, sense cap tipus de 
garantia) que es farà una convocatòria especial de promoció interna del D al C.  

ACORD DE FORMACIÓ 2015 

S’emplaça un cop més la reunió del Subgrup de Formació. CCOO no està d’acord amb 
l’esborrany d’acord que, al nostre parer, desvirtua la formació i que implica l’exigència que un 
percentatge de la formació es faci al centre de treball.  
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NOU ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL PEL PERÍODE 2016-2020 

Ens faciliten el conjunt de pactes i acords que, al seu entendre, estan actualment en vigor i 
emplacen la part social a preveure, a curt termini, l’inici de les negociacions. CCOO només 
vol que es tingui en compte un fet: les eleccions autonòmiques estan previstes pel 27 de 
setembre. La composició de la part social ja la coneixem (almenys pels propers 4 anys), però 
i la de l’Administració?. 

DECRET DE JORNADA I HORARIS 

L’Administració admet la possibilitat d’elaborar un decret de jornada i horaris específic pel 
personal de l’àmbit penitenciari. CCOO estarà disposada a debatre aquest punt, sempre que 
comporti una millora de les condicions del personal.  

PLA DE CARRERA PROFESSIONAL 

L’Administració ens emplaça perquè en 2 mesos presentem proposta que inclogui la Mobilitat 
Horitzontal i la Mobilitat Vertical. 

REDIMENSIONAMENT DE LES RLT DELS CENTRES PENITENCIARIS 

Es preveu la constitució d’una comissió extraordinària per discutir els criteris de 
dimensionament de les diferents àrees de personal. L’Administració vol entrar a valorar 
quantes persones són necessàries en cada espai de treball (patis, cabines....). O sigui, més 
retallades. 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS CENTRES PENITENCIARIS 

Deixen pel final una bomba. Segons l’Administració, el Departament està desaprofitant la 
cobertura que es va contractar per a tots els departaments de la Generalitat (T-Systems), ja 
que en els centres penitenciaris aquestes funcions les assumeixen els EIET i els RIET. Com 
que consideren que és una cobertura que està pagada i que no s’està aprofitant, plantegen la 
supressió d’aquests llocs de treball, i la implementació del lloc de “dinamitzador informàtic” 
per a cada centre penitenciari (com ja existeix als jutjats). Això significaria que els llocs 
d’EIET i RIET serien declarats “a extingir” (els nomenaments provisionals sospitem que tenen 
intenció de rescindir-los). Malgrat que no han assenyalat una data per a executar aquest 
decisió, CCOO s’oposa de manera radical a la seva aplicació. Analitzarem el vincle amb T-
System i la manera d’aturar aquesta decisió 

 

Barcelona, 14 de març de 2014 
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