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COMISSIÓ DE SEGUIMENT, 18 DE NOVEMBRE DE 2015 
  
 
L’Administració presenta al nou cap del servei de Règim Interior, Diego E., en 
substitució de l’anterior, Carlos L., que ha assumit la direcció del CO Tarragona. 
 
L’ordre del dia de la reunió de la comissió de seguiment, que ja es presentava dens 
com a conseqüència dels 45 punts proposats per les OOSS, es veu alterat per la 
compareixença del Director i el Gerent del CP Mas Enric que, sense que s'hagués 
anunciat prèviament, assisteixen per a tractar el primer punt de l'ordre del dia: 
Informació sobre el procés de posta en marxa del CP Mas Enric i el CO Tarragona. Les 
intervencions de l'equip directiu del CP Mas Enric, juntament amb les preguntes 
formulades per les diferents OOSS fa que aquest punt de l'ordre del dia absorbeixi més 
de la meitat de la durada total de la reunió. 
 
Entenem que l'Administració hauria d’haver convocat una reunió monogràfica sobre 
aquesta qüestió, i no que s'hagués barrejat amb la resta de punts de l'ordre del dia. 
 
PROCÉS OBERTURA CP MAS ENRIC 
 
Com ja s'havia avançat el procés complet d'obertura del centre constarà de 3 fases: 

 
Primera fase (a partir del 24 de novembre): Trasllat dels interns del CP 
Tarragona. Entren en funcionament els Mòduls 1, 2 i 3, el Departament de 
Joves, el de dones, Ingressos i el Departament Especial (12 cel·les en aquesta 
primera fase). 
 
Segona fase (maig de 2016): Obertura dels Mòduls 4 i 5. 
 
Tercera fase (maig 2017): Es posen en marxa els mòduls 6 i 7. 

 
L'equip directiu informa del full de ruta dissenyat pel trasllat dels interns, de les seves 
pertinences i dels expedients. Es preveu que el trasllat als mòduls es faci de la forma 
més ràpida possible i, per aquest motiu, reforçaran la presència de funcionaris al 
Departament d'Ingressos. 
 
Ens parlen de la formació del personal de Mas Enric, compatibilitzant formació bàsica 
(20 hores) i específica (3 sessions de 5 hores). Durant les primeres setmanes es 
continuarà amb la realització de sessions específiques (Departament Especial, CCI, 
Incendis...). 
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L'Administració assumeix que els serveis extraordinaris han de ser compensats com a 
hores festives i també que han de satisfer les compensacions previstes per l'Acord de 
tancament de centres , de 16 de juny de 2008, al personal funcionari del CP Tarragona 
amb destinació definitiva que hagi de marxar a Mas Enric: l'import de 3 desplaçaments i 
3 dietes senceres. L'abonament d'aquestes indemnitzacions no es fa d'ofici i han de ser 
sol·licitat per les persones afectades. 
 
Assumeixen que han de realitzar un concurs d'assignació d'horaris i serveis quan 
s'incorporin les persones procedents del concurs general. Asseguren que a les 
persones procedents del CP Tarragona se’ls  han respectat, dins del seu àmbit, les 
seves preferències. 
 
HORARI DEL CO TARRAGONA 
 
CCOO exigeix que es respecti la posició majoritària de la plantilla del nou centre obert, 
que ha demanat realitzar el 3x5. Malgrat que afirmen que la determinació de l’horari 
d’un centre nou és competència de l’Administració, no tanquen la possibilitat que es 
pugui arribar a un acord. 
 
COMISSIONS DE SERVEI 
 
L’Administració informa que, atenent al suggeriment de CCOO, s'autoritzin comissions 
de servei amb l'objectiu de cobrir els forats que alliberin les persones que marxin a Mas 
Enric (comissions de serveis temporals). Accepten revisar totes les sol·licituds que 
tenen sobre la taula, però reconeixen que és complicat donar curs a les peticions de 
sortida de Puig de les Basses, a causa de la dificultat que tenen per cobrir aquests 
llocs. 
 
LLOCS QUE DEIXEN LES PERSONES QUE MARXEN A MAS ENRIC 
 
L'Administració assegura que estan tenint moltes dificultats, a causa de la complexitat 
de la gestió, per a la cobertura d'aquests llocs, tant dels que ja han quedat lliures, com 
dels que quedaran en els pròxims dies. De tots els centres Brians 2 és el més afectat, 
però asseguren que s'ha decidit cobrir la pràctica totalitat dels llocs que quedin buits, 
malgrat que el procés administratiu resulti complex i sigui més lent del que requereix el 
dia a dia dels centres. 
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FUTURS CONCURSOS DE COMANDAMENTS DE LES ÀREES D'INTERIOR, 
REHABILITACIÓ I ADMINISTRACIÓ 
 
Sembla que "estan treballant" en la confecció d'aquests concursos, però asseguren que 
no poden avançar, ni tan sols de manera aproximada, quan es podran convocar. 
Recordem que en anteriors comissions de seguiment el secretari general del 
Departament de Justícia assegurava que els concursos es convocarien a finals d'any. 
Ara no són capaços de comprometre's  malgrat la necessitat evident que els concursos 
de comandaments de determinades àrees són imprescindibles per a posar fi a la 
situació de provisionalitat i amb les irregularitats que està provocant la massiva 
utilització del portal ATRI. 
 
CONCURS GENERAL 
 
El dia 18 de novembre s'ha publicat la llista provisional de les persones admeses, amb 
l'ordre de preferències, i excloses del concurs general de mèrits i capacitats. S'han 
presentat 926 sol·licituds, 5 han estat excloses i 9 han renunciat, en total 912 
sol·licituds admeses. El calendari previst per a la resolució, tal com s'havia avançat, 
s'allargarà fins a finals del segon trimestre del 2016. Informen que s'ha presentat un 
recurs de reposició, però no afecta la continuïtat dels tràmits. Esperem que la situació 
política no alteri les previsions de l'Administració. 
 
OPOSICIONS ÀMBIT DE REHABILITACIÓ 
 
Aquí ens trobem amb la mateixa resposta: la cap del servei de selecció i provisió 
assegura que estan "treballant". Únicament ens passen un llistat amb els llocs 
susceptibles de formar part de les convocatòria dels diferents àmbits. Falta seleccionar  
les que seran incloses en aquestes convocatòries. Poc bagatge per un període de 3 
mesos. Demanem que es produeixi alguna concreció en relació amb els temaris, 
perquè les persones que volen preparar-se les oposicions han de tenir  delimitat el 
temari, l'estructura de la convocatòria, els terminis... Reconeixen que existeix una 
situació d'incertesa, però que estan treballant amb els mitjans personals de que 
disposen, que són limitats, i que no poden anar més enllà perquè la situació política no 
facilita la presa de decisions. Reclamem, tal i com es va comprometre l'Administració, 
l'activació del grup de treball per tractar de totes les matèries relacionades amb aquest 
procés de selecció. 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDoyZTQ4MTQ2OWY3ODFlZTk5
https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDoyZTQ4MTQ2OWY3ODFlZTk5
https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDoyZTQ4MTQ2OWY3ODFlZTk5
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ATRI 
 
CCOO, en presència del Director i Gerent de Mas Enric, exigeix a l'Administració que 
doni explicacions per la realització de diferents processos apareguts a ATRI i que, tant 
la tramitació com el resultat final, han causat indignació en la plantilla. Parlem de 
diverses convocatòries, sobretot referents a Mas Enric: CUSI, CAF, Cap de Serveis... 
En alguna d'aquestes convocatòries ni tan sols s'han respectat els criteris establerts per 
la mateixa Administració, han perjudicat greument persones que ocupaven places amb 
caràcter definitiu a altres centres, que s'han vist superades per aspirants que ni tan sols 
havien exercit el lloc de treball que es convocava. L'Administració es compromet a 
aclarir els criteris que han determinat la selecció dels diferents candidats. Hauran de 
treballar de valent per justificar determinades decisions. Essent molt diplomàtics, en 
diverses convocatòries els principis d'igualtat, mèrit i capacitat han lluït especialment 
per la seva absència. Per aquest motiu, al marge de la informació específica que 
estiguin disposats a compartir, és URGENT que s'acordin criteris objectius i 
transparents per a qualsevol convocatòria que es publiqui a ATRI. L'Administració torna 
a estar d'acord en realitzar una sessió sobre aquesta qüestió, però demanem que es 
faci com més aviat millor i que sobre els processos desaparegui d'un cop per totes 
l'ombra de parcialitat i les sospites d'amiguisme. 
 
SITUACIÓ DE PERSONAL INSOSTENIBLE EN ALGUNS CENTRES 
 
CCOO planteja "in extremis" la situació enormement complicada que viuen alguns 
centres: Puig de les Basses, Lledoners... A Puig de les Basses, per exemple, assignant 
un CUSI i un funcionari a 2 mòduls, amb un tercer funcionari de comodí, o deixant el 
servei en situació mínima, la qual cosa fa que una simple baixa mèdica comprometi la 
seguretat del centre, etc, etc. Al CP Lledoners, a la crònica manca de personal, que es 
remunta en la seva versió més dramàtica a la marxa del personal de la JU26 (coincidint 
amb l’obertura de Puig de les Basses) s’afegeix la presa de decisions de l'equip 
directiu: provoquen penositat a la tasca ja complicada del personal, imposen continus 
canvis de serveis i alteren el règim de descansos del personal, agrupen àrees per 
aplicar el coeficient de simultaneïtat en les absències dificultant encara més el 
gaudiment dels dies, configurant amb dotacions mínimes els PS, assignen guàrdies 
d'un sol funcionari en algun mòdul... L'Administració ha de garantir condicions dignes 
de seguretat i de gaudiment dels drets i els equips directius han de vetllar per la salut i 
la dignitat del seu personal. 
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PROMOCIÓ DELS AUXILIARS TÈCNICS 
 
En aquest apartat, i malgrat que s’aproxima la finalització de l’exercici pressupostari, 
tornen a repetir que el treball en els àmbits del Departament de Justícia, Funció Pública 
i Economia està fet, que únicament falta que l’article que reguli aquest procés de 
promoció s’inclogui en la Llei d’Acompanyament de Pressupostos de 2016. Un cop més 
deriven la responsabilitat a l’actual situació política i a la impossibilitat d’avançar 
decisions en aquest àmbit. 
 
PERSONAL INTERÍ 
 
Actualment estan treballant 244 interins de la borsa del cos de tècnics especialistes. 
Amb els moviments que s’estan produint preveuen que han de nomenar uns 90 més i 
que es produirà almenys, a finals d’aquest mes, la renovació d’altres 30 dels que 
estaven reforçant vacances. Això comporta l’exhauriment de l’actual borsa. 
 
Barcelona, 19 de novembre de 2015 
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