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COMISSIÓ DE SEGUIMENT, 18 de febrer de 2015 
 

Es celebra la reunió amb l’assistència, per part de l’Administració, dels representants 
habituals, amb la inclusió del nou Subdirector General de Programes de Rehabilitació i 
Sanitat. Per la part social assisteixen representants de CATAC, UGT i CCOO. En la reunió es 
tracten els següents punts: 
 
Abans d’entrar en el contingut específic de la reunió es presenta el nou Subdirector Gral. De 
Programes de Rehabilitació i Sanitat, Carles S., en substitució de Paula M. Va ser nomenat el 
passat dilluns i està començant a prendre contacte amb les noves responsabilitats. Esperem 
que el canvi de referent del personal de rehabilitació ajudi a millorar les relacions amb el 
col·lectiu i amb la representació del personal. 
 
CONCURS LIMITAT AL CO Tarragona 
 
L’Administració lliura als representants sindicals l’esborrany de les bases de convocatòria de 
concurs general de mèrits per a la provisió de llocs GMO i CRIMO al CO Tarragona i obren 
un termini de 5 dies per a la presentació d’al·legacions. D’entrada, i al marge de l’estudi 
posterior d’aquests documents, comprovem que no han estimat les al·legacions que va 
presentar CCOO per a incrementar la dotació inicialment prevista. Per tant, es convoquen 6 
llocs de CRIMO, 24 llocs de GMO i 4 llocs de GO.  Respecte la convocatòria de la resta de 
llocs CCOO entén que quan hi hagi un nombre de persones afectades igual o inferior a les 
places convocades no es convoqui concurs i es faci una assignació directa, sempre que les 
persones manifestin el seu interès en romandre en aquests llocs. 
 
Malgrat que CCOO va demanar que al CO Tarragona es preveiés un lloc de segona activitat, 
l’Administració informa que no constarà cap lloc d’aquestes característiques i que únicament 
es preveuen 2 llocs de segona activitat a Mas Enric (els llocs de segona activitat seran de 
GAMP). 
 
PROCESSOS SELECTIUS I CONCURS DE TRASLLAT 
 
CCOO exigeix que se’ns presenti d’una vegada el calendari d’execució d’aquests 
compromisos. No es pot endarrerir més una demanda tan important i que afecta a tot el 
col·lectiu.  
 
IMPLANTACIÓ HORARIS PERSONAL REHABILITACIÓ  
CCOO vol que es faci una anàlisi en profunditat de la implantació dels nous horaris en els 
centres penitenciaris i, si es detecten desigualtats o vulneració de condicions, es corregeixin 
de manera immeditat. L’Administració es compromet a tractar-ho en la propera reunió.  
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INFORMACIÓ SOBRE ELS CENTRES OBERTS DE BARCELONA 
 
L’Administració insisteix en que totes les informacions que s’estan filtrant sobre aquest tema 
són únicament rumors, que no hem de fer cas ni tan sols als  
 
comandaments del centre, si és que en algun moment traslladen dades a la plantilla. En 
qualsevol cas és l’Administració l’única responsable de l’allau de rumors i informacions 
esbiaixades, en permetre que a 40 dies del tancament del centre el personal afectat encara 
no sàpiga ni el lloc on ha de prestar els seus serveis durant els pròxims anys, ni la situació 
administrativa que tindrà.  
 
L’Administració afirma que ens convocarà, amb assistència del secretari general, la primera 
setmana del mes de març, segurament el dimecres, dia 4. Ens trobarem amb una altra 
sorpresa o l’Administració s’avindrà a respectar el personal afectat? Volem dir que arriben 
tard i malament. Aquesta decisió, que mai no s’hauria d’haver produït, s’està gestionant de 
forma pèssima per part dels responsables del nostre Departament.  
 
INCIDENTS VARIS AL CP PUIG DE LES BASSES 
 
Amb el CP Puig de les Basses i la gestió del seu màxim responsable es podria fer un 
monogràfic. En les darreres reunions de la comissió de seguiment sempre ha aparegut algun 
tema referent a aquest centre i a les decisions del seu màxim responsable. Durant la darrera 
reunió es van posar de manifest una sèrie de comportaments qüestionables: establiment de 
rotacions en els diferents serveis durant el torn nocturn, impediment per realitzar activitats 
derivades de la condició de representant sindical en les oficines dels mòduls fora de l’horari 
d’obertura de cel·les i sense perjudicar la normal activitat del centre, un incident en el que van 
intervenir dos fiscals... Recordem que l’establiment d’un servei d’atenció mèdica les 24 hores 
del dia al centre es va aconseguir gràcies, entre d’altres factors (un d’ells no ha estat 
precisament la voluntat del director), a la pressió de CCOO. La gestió i presència del 
personal d’aquest servei, que ara depèn de l’ICS, ha de continuar millorant. 
 
Al marge de les estrictes qüestions de legalitat, la controvertida actuació del director del 
centre, que no deixa indiferent a ningú, hauria de motivar alguna resposta per part dels 
responsables de la nostra direcció general. 
 
INCIDÈNCIES EN EL SERVEI D’ALGUNS CENTRES PENITENCIARIS A CAUSA DE LA 
NEVADA DEL DIA 4 DE FEBRER 
 
El passat dia 4 de febrer es va produir una nevada en molts punts de Catalunya que va 
provocar talls en determinades carreteres i/o sortides d’autovies i autopistes. Aquestes  
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alteracions, totalment imprevistes, van impedir o dificultar l’accés alguns centres: Lledoners, 
Brians, Quatre Camins, Tarragona... CCOO demana que es paralitzin immediatament les 
decisions unilaterals d’algun centre que ja havien comunicat que les hores perdudes s’havien 
de recuperar. L’Administració ens diu que ha demanat informació de la situació exacta que es 
va produir a cada centre i de les  
 
afectacions del servei. Un cop rebuda aquesta informació s’efectuarà una valoració i es 
prendran les decisions oportunes, que seran comunicades als centres.  
 
En qualsevol cas, en obeir els retards o les absències a causes de força major, demanem 
que el criteri sigui el mateix que el que es va adoptar arran de la nevada del dia 13 de gener 
de 2010: en aquest cas no es va exigir la recuperació de les hores perdudes. 
 
SERVEIS EXTRAORDINARIS AL CP LLEDONERS 
 
Al CP Lledoners s’està produint en els darrers temps un recurs excessiu als canvis de servei 
imposats: obliguen, per reforçar el servei de matí, a canviar el torn de nit per un torn de matí, 
o la tarda/nit pel matí/tarda. CCOO no està d’acord en què la manca de personal es vulgui 
compensar, invocant “necessitats de servei”, amb canvis de torn regulars. En qualsevol cas, 
els canvis de servei no es poden imposar: les necessitats estructurals, o de reforç temporal, 
han de ser cobertes mitjançant el nomenament de personal (tornem a la borsa de personal 
interí). 
 
FUNCIONS EDUCADORS/RES SO CP HOMES 
 
L’Administració ha reconegut que l’ordre de direcció que imposava funcions alienes al cos 
d’educadors de la SO no s’ha retirat, però asseguren que s’està analitzant amb “rigor” 
(guanyant temps) i en la propera comissió de seguiment donaran una resposta concreta.  
 
La propera comissió de seguiment es farà després del procés electoral. Esperem que l’esperit 
reivindicatiu i la capacitat de plantejar propostes realistes per a tots els col·lectius de personal, 
continuï present al grup de treball penitenciari. CCOO està disposada a assumir aquesta 
responsabilitat. 

 
Barcelona, 20 de febrer de 2015 


