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Assisteix a la reunió l’equip responsable de la DG i els representants de CCOO, CATAC, 
UGT i CSIF. 

 
 

DIMENSIONAMENT DELS CENTRES PENITENCIARIS 
 

L’Administració, després de demanar-li de manera insistent en diferents comissions de 
seguiment, lliura la relació de tots els llocs dels centres penitenciaris, actualitzada a 19 
de maig (DOCUMENT). Aquesta relació era del tot imprescindible per saber amb 
exactitud el nombre de llocs i la seva distribució a tots els centres penitenciaris i, de pas, 
tenir una idea clara dels llocs que haurien d’oferir-se en els pròxims concursos de 
trasllats, tant el general, com el de comandaments. 

 

A aquests documents s’acompanya la PREVISIÓ DE LA PLANTILLA ALS CENTRES 
PENITENCIARIS AL 2020, un document que representa la posició del Departament de 
Justícia. En aquest document, segons l’Administració, s’ha valorat l’evolució de la 
població penitenciària, els criteris que han d’aplicar-se per dotar de personal els centres 
penitenciaris (que van donar a conèixer en la passada comissió de seguiment) i l’entrada 
en funcionament de nous centres penitenciaris (Mas Enric, Preventius Zona Franca, 
Obert Zona Franca) o la remodelació dels actuals (Dones). 

 
Considerant que farem una revisió en profunditat d’aquest document, el primer que sobta 
és la reducció de més de 150 llocs de treball respecte als que, a data de 19 de maig, 
estan en servei actiu als centres penitenciaris de Catalunya. I això, sense comptar que la 
situació actual ja presenta un dèficit de llocs respecte dels que estan previstos a les 
Relacions de Llocs de Treball en vigor. Per tant, no només no tenen intenció de que 
siguin ocupats els llocs de treball que falten per arribar a la xifra que la pròpia 
Administració va considerar necessària, sinó que volen practicar UNA RETALLADA 
SOBRE AQUESTA XIFRA. No s’adonen que estan afectant la seguretat dels seus 
treballadors, que estan afegint penositat a les seves tasques, que estan retallant drets o, 
en altres casos, suprimint-los directament??? A tall d’exemple, és inacceptable que la 
dotació de caps de servei als centres baixi de 14 a 12, o que a Brians 2 redueixin el total 
de GSI (27 menys), etc. 

 

CCOO lluitarà amb totes les eines que té al seu abast, i amb la implicació de tot el 
personal, perquè l’Administració no arribi a consumar els seus plans. Els recordem que 
estan tocant un col·lectiu que ja ha suportat nombrosos cops i que la continuïtat 
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en els diferents càrrecs no està garantida. Sense anar més lluny, el mes de setembre es 
convocaran eleccions autonòmiques. 

 

PREVISIÓ CONCURS DE TRASLLATS 
 
En aquest punt, la previsió que l’Administració ha fet sobre la plantilla dels centres 
penitenciaris l’any 2020, té una incidència clara en el pròxim concurs.  La primera 
principal és que no es convocaran tots els llocs que es troben vacants. La segona és 
que, quan toqui aplicar les resultes (llocs que alliberen les persones que obtenen plaça) 
es farà tenint en compte les previsions de les plantilles l’any 2020, i no s’adjudicaran les 
places que es considera que han de desaparèixer per aconseguir la reducció de personal 
prevista. Per tant, tindrem centres dotats l’any 2015 d’acord amb les previsions fetes 
pel 2020. CCOO continua demanant la inclusió en el concurs de tots els llocs vacants 
en l’actualitat i que s’apliquin les resultes tal i com s’ha fet en els concursos que s’han 
convocat fins ara. Si apliquen el seu criteri, els centres penitenciaris seran 
ingovernables, situació que patirà inevitablement el personal que hi treballa. 

 
Respecte les dates de publicació dels concursos, tant el general, com el de 
comandaments, asseguren que es publicaran durant la segona quinzena del mes de 
juny. L’esborrany de les bases es comunicarà als sindicats la pròxima setmana i en un 
parell de setmanes es reunirà el grup de treball per discutir el seu contingut. 

 

VALORACIÓ DE LA RECENT SENTÈNCIA QUE AFECTA EL CONCURS DE 
COMANDAMENTS DE 2008 

 
 
Recentment s’ha dictat la STSJC núm. 270/2015, que es pronuncia sobre el recurs 
d’apel·lació que l’Administració havia interposat contra la decisió del Jutjat núm. 16 de 
suspendre l’executivitat de l’Acord de la Junta de Mèrits de 13 de març de 2014, és a dir 
l’absurda i il·legal decisió de la Direcció general de realitzar una prova de caràcter 
pràctic. 

 

CCOO ja va advertir en el seu moment de les nefastes conseqüències que implicava la 
decisió de treure’s de la màniga la realització d’una prova no contemplada a les bases 
de convocatòria. Al marge de la il·legalitat, com va saber veure el Jutjat, aquesta decisió, 
implicava la impossibilitat d’execució de la sentència inicial i un enorme perjudici per a la 
vida dels afectats d’una i altra posició. 

 
Han passat 14 mesos, 2 pronunciaments judicials (del Jutjat 16 i del TSJC), 2 
condemnes en costes a l’Administració, i la situació està en el mateix punt. Bé, no 
exactament en el mateix punt, perquè l’Administració ha vist rebutjada de pla la pretensió 
de collar els aspirants que tenien adjudicada amb caràcter definitiu les seves places amb 
la realització d’una altra prova . I ara què? 
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El Director General, que en el seu moment va assumir la paternitat d’aquesta decisió, va 
seure davant nostre i ens va dir, mostrant una vaguetat impròpia d’un responsable de 
l’Administració que, davant la paralització que implica el darrer pronunciament, han 
decidit, per accelerar la resolució, ¡¡¡demanar al JUTGE que es pronunciï de manera 
clara!!!, i que acatarà i executarà la decisió que aquest adopti. O sigui, que la seva gran 
idea és que el Jutjat es pronuncií per tercera vegada sobre la mateixa qüestió. Suposem 
que l’Administració espera que algun dels pronunciaments pugui presentar alguna 
escletxa que permeti imposar el seu plantejament, o que el jutge titular marxi o agafi la 
baixa i que el suplent adopti la decisió que els convingui. És totalment inacceptable, 
aquest concurs s’ha de tancar en base als pronunciaments judicials. L’administració ha 
d’acatar les sentències, tant si li agraden, com si no. 

 

ELECCIONS MUNICIPALS 
 
L’Administració es mostra inflexible i diu que el gaudiment dels diferents permisos que 
deriven de la jornada electoral s’han de gaudir amb criteris homogenis (tots els centres 
igual) i ajustats a la legalitat. Recordem que amb les mateixes normes, l’Administració ha 
aplicat un criteri flexible, justificat per tal de no provocar una situació d’inseguretat als 
centres, i s’ha reconegut la compensació d’un torn de treball a les persones que exercien 
el vot per correu. A més, de cara a aquest procés electoral els centres han comunicat els 
criteris de compensació amb posterioritat a que un bon nombre de persones tramités el 
vot per correu. 

 
L’Administració insisteix que, amb motiu de les eleccions europees, ja es va mantenir 
aquest criteri (4 hores), però reconeixen que algun centre va atorgar un torn. CCOO 
adverteix de la dificultat per organitzar el servei mantenint una compensació de 4 hores. I 
aquest problema es veurà incrementat de manera exponencial en posteriors eleccions, 
quan la pràctica totalitat de la plantilla decideixi exercir el vot de manera presencial, 
considerant que la compensació serà la mateixa que si ho fa per correu. Diuen que ja ho 
valoraran en el seu moment. 

 
 

GAUDIMENT DELS DIES DE VACANCES PEL PERSONAL  DE COMUNICACIONS 
 
L’Administració diu que els torns no es poden transformar en hores (malgrat que quan 
interessa ho fan, com per exemple en el torn de nit), però accepten que un torn del 
personal de comunicacions (que treballa 12 hores, dissabtes i diumenges) descompti 6 
hores. 

 

DOTACIÓ DE PERSONAL AL CO LLEIDA 
 
Recordem a l’Administració el compromís que van assumir per dotar el centre amb el 
nombre de funcionaris (GMO) que marca el protocol d’aplicació al Medi Obert. Malgrat 
que reconeixen aquesta deficiència i que han fet un estudi que conclou que la dotació ha 
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de ser la mateixa que en qualsevol altre centre obert (24 GMO i 6 CRIMO), no poden 
determinar quan es corregirà aquest dèficit de personal. Perquè 

 
serveixen els estudis, els protocols, i tota la parafernàlia si després no doten el personal 
als centres?. 

 

OPOSICIONS REHABILITACIÓ 
 
No tenen informació addicional. Estan esperant que el Govern aprovi l’Oferta Pública 
d’Ocupació, no hauria de trigar massa, però no poden garantir una data concreta. 

 

PUIG DE LES BASSES. MANCA D’ELEMENTS DE SEGURETAT PEL PERSONAL DE 
REHABILITACIÓ 

 
 
Exposem la situació d’inseguretat en la que treballa el personal de rehabilitació (també 
els monitors) en els desplaçaments pel centre, o quan treballen al poliesportiu, a la 
biblioteca... no poden comunicar qualsevol situació de perill de manera immediata. 
L’Administració explica que els polsadors portàtils es van implantar a Lledoners  fa un 
any i mig. A Puig, a finals de mes, es farà un estudi per a determinar les necessitats en 
unitats concretes. Personal de Direcció General es desplaçarà al centre a finals d'aquest 
mes per fer aquesta valoració. Esperem que no passi el mateix que amb l’estudi que han 
fet al CO de Lleida. 

 
També han assegurat que tornaran a convocar a ATRI els llocs de responsables de 
tractament que no han estat mai ocupats. i que són absolutament necessaris per a la 
realització de les tasques de supervisió i seguiment dels interns, problemàtica que 
s’accentua per l’elevat nombre de persones que desconeixen el centre o el medi 
penitenciari. 

 

LLOCS DE TREBALL RIET i EIET 
 
El secretari general rebrà a un RIE, representant de cada centre. Podran assistir els 
representants de les organitzacions sindicals. Tota la informació sobre aquest tema, 
concreta i unificada, la transmetrà el secretari general el dia de la reunió. Es convocarà 
pels dies 16 o 18 de juny. Esperem que aquesta reunió vagi orientada a la garantia dels 
llocs de treball. 

 
Barcelona, 20 de maig de 2015 

 

 

 


