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REUNIÓ DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT: TANCAMENT DEL CO1 I 

PRESENTACIÓ DE L’ACORD D’OBERTURA DE MAS ENRIC 
 
 
Assisteix a la reunió l’equip responsable de la Direcció General, amb el secretari 
general del Departament de Justícia. En representació del personal, CCOO, UGT i 
CATAC. 
 
L’ordre del dia consta de 2 punts, als quals s’afegeixen al final algunes qüestions, a 
proposta dels sindicats. 
 
1. Tancament del CO1 I CP Homes. Informació específica sobre el procés previst 

de tancament i reubicació dels interns del CO1, i de l’afectació a la plantilla de 
personal existent actualment al CO1. 

 
El secretari general del Departament, Enric C., inicia la seva intervenció referint-se a les 
accions programades a curt termini a partir de la signatura recent del Protocol 
Generalitat-Ajuntament de Barcelona. Es produirà un tancament progressiu del 
perímetre de la Model i, com a actuació immediata, s’ha previst el tancament del CO1 
abans del dia 31 de març. Aquest tancament comporta una sèrie de conseqüències:  
 
SERVEI PÚBLIC: Actualment el centre té 140 interns. S’estan estudiant diferents 
alternatives per a la ubicació d’aquests interns: La Secció Oberta d’Homes,  el Centre 
Obert 2 de Barcelona, 2 Unitats Dependents, el centre de Justícia Juvenil de Til·lers. 
Però no tenen la decisió final presa, malgrat que únicament han previst realitzar tot el 
procés en un termini rècord de 5 mesos. CCOO considera que es tracta d’una  greu 
d’irresponsabilitat. Sembla que tenen un pla B, que és la reconversió de Model en un 
centre obert. És totalment irresponsable que una Administració, en un tema tan 
sensible com aquest i que afecta persones amb noms i cognoms, prengui les seves 
decisions com si ens trobéssim en  una classe de primària: el professor pregunta i els 
nens van aixecant la mà i dient el que els passa pel cap en aquell moment. 
 
En aquesta línia d’imprevisió a la qual ha forçat l’acord que de tancament del CO1 i que 
regala part de la campanya electoral al grup municipal de CiU a l’Ajuntament de 
Barcelona, el secretari general comunica que també tenen un anomenat pla Z (sic) al 
qual només es recorreria si la resta de plans no funcionen. Però no ens ho explica, 
malgrat que la nostra insistència. A tota aquesta manca de previsió, derivada d’una 
decisió presa exclusivament per motius electorals, i que ataca de forma greu i 
possiblement irreversible les 33 persones que conformen la plantilla del centre, 
s’afegeixen més incerteses: no poden garantir que la construcció dels nous centres 
(preventius i obert) a la Zona Franca finalment es pugui dur a terme. Tot i que 
l’Administració afirma que ells han de treballar comptant que les parts que han signat 
recentment el Protocol/Bunyol compliran els seus compromisos.  
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Però és que la macro-operació econòmica, dissenyada per afavorir els interessos d’uns 
quants, té molts punts foscos: resulta que els terrenys que ocupa la Model passen el 
dia 31 a ser propietat de l’Ajuntament i, per tant, durant els 3 anys següents (com a 
mínim) el Departament de Justícia passa a ser arrendatari i pagar un lloguer al nou 
propietari. Això sí, no sabem el preu d’aquest lloguer. Tornem un altre cop a fer un 
negoci ruïnós? Tant que criticaven la política d’equipaments de l’anterior administració, 
i ara ens veiem atrapats per operacions immobiliàries i màrqueting electoral? 
 
 
En qualsevol cas, ells tiren pel dret i, malgrat les incerteses, comuniquen que el seu 
PLA INICIAL, en el qual estan treballant, es presentarà en els pròxims dies  i que, una 
altra primícia, podria inclús millorar el pla previst en el protocol. CCOO creu que no es 
pot actuar a cop de decisions electorals. Que no existeix cap justificació pel 
tancament del Centre Obert i per carregar-se un equip de persones que funciona de 
manera modèlica. En qualsevol cas,  quan es decideix tancar un centre s’ha d’oferir un 
centre de destinació. A més un centre obert, per les seves peculiaritats, ha d’estar dins 
del nucli urbà, raó per la qual considerem que ni tan sols la ubicació de futur en la Zona 
Franca és satisfactòria. 
 
L’Administració diu que la Generalitat té molt terreny a la ciutat de Barcelona i que 
s'han fet moltes propostes per a la ubicació del centre obert i les respostes han estat 
sempre negatives tant per part del govern municipal de Barcelona, com de l’oposició 
(ex. Sant Andreu, a prop de la Ciutat de la Justícia, etc.). Diu que l'única proposta que 
permet un acord és la ubicació del centre obert a la Zona Franca. Es preveu la 
construcció de la Línia 9 del metro a menys d'1 km del centre, la qual cosa millorarà 
notablement les comunicacions. El Director General pren la paraula per dir que el 
Centre Obert 1 no està en condicions òptimes, pel que fa a l’estructura i que, quan es 
planteja un protocol, totes les parts han de complir les seves funcions i en cap cas la 
situació final serà pitjor que l'actual. S'ha d'analitzar si és possible tirar endavant aquest 
procés i s'haurà de valorar un cop hàgim arribat al final del procés, i en funció dels 
resultats.  
 
CCOO pensa que es podria haver tirat endavant tot el procés, un cop definida la millor 
opció, tant pel servei públic, com pel personal sense necessitat del tancament del 
Centre Obert.  
 
TREBALLADORS/RES: els 33 treballadors/es que formen la plantilla actual del centre, 
segons assegura l’Administració, no sortiran perjudicats i es negociarà l'establiment de 
les condicions definitives i transitòries per garantir aquest objectiu, incloent-hi també al 
personal interí, al personal directiu, als que estan en comissió de serveis i a l’eventual. 
En el període transitori no hi haurà cap perjudici per a ningú. Asseguren que treballen 
en la línia, fins i tot, de mantenir unit el bloc de personal durant el període transitori (és 
una opció). Algun sindicat proposa l'adscripció provisional de tot el personal al CO2 de 
Barcelona.  
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CCOO demana que, en qualsevol de les alternatives, el Centre Obert 1 es mantingui 
com a unitat orgànica a la ciutat de Barcelona. Com a anècdota, la Subdirectora de 
Programes de Rehabilitació i Sanitat no vol pronunciar-se fins que no hi hagi una 
posició comuna presa com a Direcció General, malgrat que ella participarà en els 
debats tècnics que es realitzin.  
 
Pel que fa a la construcció del centre de preventius a la Zona Franca, a curt termini 
presentaran el seu dimensionament.  
 
 
2. Presentació de l’Acord de Govern en relació a l’obertura del CP Mas Enric 

Dins del procediment que conduirà a l’aprovació de l’Acord d’obertura, és preceptiu el 
tràmit de consulta amb els representants del personal, i és aquest tràmit el que es 
realitza en la reunió d’avui. Davant del marge tan escàs de temps que hem tingut per a 
l’anàlisi del document, hem demanat ajornar a la següent reunió la concreció de la 
valoració dels punts que apareixen en el document. Ens passen còpia del 
dimensionament del nou centre. 
 
Com a pas previ, i considerant que s’han de realitzar moviments de personal durant el 
2015 que culminarien amb l’obertura definitiva a finals de 2015, l’Administració diu que 
vol dur a terme en el termini més breu possible un concurs general, que pugui servir per 
a cobrir la totalitat de les vacants de Mas Enric i posterior nomenament de personal 
interí per a cobrir, de manera immediata, les vacants que es produeixin com a 
conseqüència del concurs. L’Administració diu que és una hipòtesi que s’està estudiant 
i que és just que el personal dels centres penitenciaris pugui veure satisfeta la seva 
pretensió de trasllat a un centre diferent al qual hi treballa. CCOO ve reclamant des de 
fa temps, i ja hi comptàvem, la celebració d’un concurs general. El que en qualsevol 
altre moment seria una excel·lent notícia, ens genera ara, pel fet que el concurs de 
comandaments continuï obert (i judicialitzat), molts dubtes jurídics sobre la convocatòria 
en paral·lel d’aquest concurs general. Fins ara, cadascuna de les decisions de la DG 
acaba generant més problemes i obrint nous fronts de conflicte. 
 
3. BREUS 

Malgrat que l’Administració entén que la reunió d’avui únicament contempla els 2 punts 
que havia inclòs, de manera unilateral, a l’ordre del dia, accepta comentar molt 
breument algun punt dels proposats pels representants dels treballadors, emplaçant el 
tractament en profunditat en la primera reunió de comissió que es convoqui a partir 
d’avui. 
 

• Cobertura de les places vacants. Entenen que el mandat del Parlament és el 
de cobrir únicament  les places que es determinin per a les necessitats del 
servei. CCOO discrepa i considera que el mandat que el Parlament dóna al 
Govern és la cobertura de la TOTALITAT  de les places vacants, la qual cosa,  

mailto:fsc@ccoo.cat�


 

 
 
 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tels. 934812848 - 934812765 

  genepresons@ccoo.cat 
http://agrupacio-presons.ccoo.cat/ 

Sector Generalitat  
Agrupació Personal Penitenciari 

 
a més, ajudaria a millorar la penosa i insegura situació del personal d’algun 
centre (ex. Puig de les Basses, Brians 2, Lledoners...)   

 
• Formació.- Es demana que es fixi data per a la reunió de la subcomissió de 

formació per a concretar les possibles adaptacions de l'acord de formació de la 
Mesa General a les peculiaritats de l’àmbit penitenciari. 
 

• PUIG DE LES BASES. Es demana l'ampliació del termini de gaudi dels dies de 
permís. L’Administració ho estudiarà. 
 

• CO Girona. Es demana la ratificació de l'horari votat pels treballadors i que 
s'agilitzi la realització de les obres pendents. 
 

• Oposicions: es repeteix el mateix principi per part de l'Administració de l'Estat 
(és a dir la no autorització per a la convocatòria de processos selectius) però 
s'incrementa l'excepció en els Serveis Penitenciaris del 50% de la Taxa de 
Reposició d’Efectius: això sumaria un total de 10 places (totalment insuficient). 
La Generalitat estaria disposada a acumular el percentatge que correspon a 
Justícia al personal de tractament dels Serveis Penitenciaris, garantint que la 
convocatòria que es faci reuneixi les condicions mínimes per a ser eficaç (llavors 
passaríem de 10 a 50 places aproximadament). Actualment a tractament hi ha 2 
processos pendents ( el de juristes i el de psicòlegs) i cal discutir si es manté la 
convocatòria de les 156 places, ajornant les oposicions fins al moment que es 
puguin convocar la totalitat de les places, o  bé es fa una convocatòria d’una part 
d’aquestes 156 (serien unes 50, tal com hem dit) durant l’any 2015. La part 
social està dividida: CCOO entén que s’hauria d’intentar sumar el nombre més 
gran de places i realitzar una convocatòria aquest any, evidentment sense 
perdre de vista que hem d’arribar en el termini més breu que sigui possible a la 
convocatòria de la totalitat de places vacants de tractament. 

 
• Concurs de Comandaments.- Hi ha centres en què cal fer nomenaments i 

l’Administració considera que s’ha de continuar amb la convocatòria dels 
processos que calguin malgrat que el concurs 3/2008 no estigui resolt 
definitivament. En aquest punt, l’Administració considera, tal com va anunciar 
CCOO, que la situació s'ha complicat amb la suspensió cautelar dictada pel 
Jutjat 16 del Contenciós. S'intenta, a part de recórrer aquesta Interlocutòria, 
avançar sempre que no s’incompleixi la suspensió, corregint els exàmens i, per 
aquest motiu, la DG ha sol·licitat un informe als Serveis Jurídics del Departament 
de Justícia per validar aquesta opció, ja que entenen que es tractaria d’un  
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procés intern de l’Administració. CCOO considera que la suspensió impedeix 
aquesta correcció, ja que s’estarien corregint proves que no s’haurien d’haver fet 
(segons la Interlocutòria del Jutjat) dedicant hores a una part del procediment 
que pot ser considerada nul·la més endavant. També s'ha demanat un informe al 
Gabinet Jurídic de la Generalitat sobre els processos oberts i, un cop identifiquin 
totes les parts que tenen recursos actius, es pretén mantenir una reunió amb ells 
per buscar una solució extraprocessal. CCOO entén que una solució amb una 
garantia absoluta i definitiva, amb la quantitat de recursos i interessos 
contradictoris, només podrà venir dels òrgans judicials. 

 
S’acorda convocar la propera comissió de seguiment el dia 18 de novembre. 
 
Barcelona, 31 de novembre de 2014 
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