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COMISSIÓ DE SEGUIMENT, 16 DE MARÇ DE 2016 

 

 
 
Assisteixen a la reunió del grup de treball del personal de l’àmbit penitenciari els 
representants habituals de l’Administració, amb la incorporació de la nova 
subdirectora general de Recursos Humans i Relacions Laborals, Mª José Martí. 
Per la part social assisteixen CATAC, UGT, CSIF (abandona la comissió al cap d’una 
estona) i CCOO.  
 
 
Nou acord de condicions laborals 
 
La subdirectora general ens anuncia que en aquest apartat hi ha novetats 
(immediatament constatem que són desagradables). Diu que, tal com volia l'equip 
directiu del Departament, han aconseguit una autorització d’Economia per a abonar 
el PRP: HAN REBUT RESPOSTA EN EL SENTIT DE PRORROGAR EL PRP fins al 
30 de juny. La subdirectora considera aquesta pròrroga insuficient i ha demanat, 
mitjançant escrit adreçat al Departament d’Economia, que la pròrroga s’autoritzi fins 
al final d'aquest any. Argumenta en el seu escrit que és impossible aconseguir un 
acord abans d’aquesta data i han demanat a Economia que es reconegui la 
continuïtat del PRP fins al 31 de desembre. Llegeixen la resposta d’Economia (hem 
demanat que ens l’enviïn). Sembla que la Comissió de Despeses i Retribucions 
(Departament d’Economia), òrgan que ha de donar el vis-i-plau a tots els acords que 
tinguin transcendència econòmica, exigeix que es  visualitzi l'inici i continuació de 
negociacions que condueixin a un nou acord.  
 
CCOO NO ENTÉN AQUESTA EXIGÈNCIA (que mai no havia estat plantejada) i no 
acceptarem xantatges: ara exigiran visualitzar una negociació, més endavant exigiran 
determinats resultats, etc. Entenem que la pròrroga del PRP s'ha de reconèixer 
ÍNTEGRAMENT durant l'any 2016. CCOO, juntament amb CATAC i UGT, decidim no 
iniciar cap negociació fins que no es garanteixi la continuïtat del PRP durant aquest 
any. Mentrestant continuarem a la Comissió de Seguiment, per responsabilitat (en 
tant que representem a diferents col·lectius que han de tenir garantida la seva veu 
davant l’Administració) i per coherència (la Comissió de Seguiment com a tal no 
negocia el PRP, sinó que s’ha de constituir un grup de negociació específic). A la 
Comissió de Seguiment es plantegen i defensen mesures que incideixen directament 
en les condicions de treball de milers de treballadors i treballadores de l’àmbit 
penitenciari. 
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Concurs de comandaments de règim interior 3/2008 
 
En aquest apartat l’Administració tenia reservat un anunci important: Han decidit 
complir la sentència del Jutjat del Contenciós, i les interlocutòries posteriors, 
en el sentit de valorar la segona fase tenint en compte exclusivament la 
puntuació del curs (atès que l’entrevista estava anul·lada). També estan analitzant 
l'impacte que aquest compliment tindrà en les persones afectades. Estan recalculant 
les puntuacions (d’acord amb els criteris anteriors) i les situacions que s'han anat 
produint durant aquests anys (jubilacions, trasllats...). CCOO demanem que es faci 
tot el possible per mantenir als llocs de comandament a totes les persones que 
puguin veure’s afectades (Calculen que es podrien veure afectades unes 30 
persones). L’Administració té eines legals a les seves mans per a poder resoldre 
aquesta situació sense que terceres persones, que no tenen cap culpa de la 
negligència d’algú, que van participar de bona fe en el concurs i que en surtiran 
perjudicades.  
 
En el moment que tinguin resolt el concurs de 2008, tenen intenció de convocar 
convocaran concursos independents per tipologia (CAPS DE SERVEIS I 
ASSIMILATS, CUSIS I ASSIMILIATS...). CCOO demana que, tenint en compte la 
quantitat de comandaments que han superat els 6 mesos de permanència en els 
seus llocs de treball, es realitzin aquestes convocatòries al més aviat possible. 
 
 
Oposicions de l'àmbit d’Execució Penal 
 
 
CCOO posa de manifest que recentment, al si de la Mesa Sectorial, Funció Pública 
va informar del calendari de les convocatòries previstes en l’Oferta Pública de 2015: 
totes les convocatòries apareixien amb data de convocatòria prevista, excepte les 3 
que corresponen a l’àmbit d’execució penal (Juristes, Psicòlegs i Treballadors 
Socials). L’explicació que donen és que el mateix Departament va demanar un marge 
de temps, davant la incorporació del nou equip responsable del Departament. Diuen 
que ells també estan interessats a convocar aquests processos, però que comporta 
més dificultats que la resta de processos  perquè no s'està parlant d'un cos especial, 
sinó d'un àmbit d'execució dintre d'un cos general. Han de comptar amb la 
intervenció d’altres Departaments de la Generalitat. La previsió és que la publicació 
dels temaris de Juristes i Psicòlegs es faci abans de l’1 de maig. Pel que fa als 
temaris de treballadors socials, la part transversal no està treballada perquè 
necessita la concurrència dels informes dels Departaments de Benestar, Treball i 
Ensenyament. Funció Pública ha d'assenyalar quins dels 50 temes proposats 
formaran part del temari transversal de treballadors socials.  
 
CCOO denunciem la carència d´informació especifica i volem confirmar que el 
nostre Departament realment té voluntat real de tirar endavant aquestes oposicions. 
Demanem que s’informi de la proposta enviada pel Departament de Justícia a 
Funció Pública  en relació als temaris. 
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L´Administració informa del que ha presentat:  
 
 

 100 temes per a juristes (60 de l’àmbit, 20 específics i 20 Execució penal)  
 

 100 temes per a psicòlegs (25 generals, 35 transversal i 40 Execució penal) 
 

 75 per treballadors socials (25generals,25 transversals i 25 específics). 
 
 
Pel que fa  les previsions concretes de convocatòria i de realització de les proves 
diuen que no poden abordar un procés fins a acabar amb un altre. Per tant, només 
consideren viable realitzar les proves d'un cos (no han decidit si començaran amb les 
de juristes o psicòlegs), i immediatament després les de l’altre, malgrat que pretenen 
convocar les dues al llarg de l'any. No garanteixen que la convocatòria de 
treballadors/es socials es publiqui aquest any 
 
La pròrroga de l’Acord 2010-2011, que CCOO va signar, indica que en primer lloc 
s´ha de convocar una oposició, nomenar i després realitzar els concursos. La finalitat, 
tal com consta en la literalitat del document, és consolidar els llocs de treball dels 
interins, taxa que, com ja sabem, és elevadíssima. 
 
Finalment l´Administració comunica que la intenció és convocar els 2 processos de 
manera simultània, en paral·lel. Es resoldria primer el concurs i immediatament les 
places que han quedat vacants serien assignades al personal que ha superat 
l'oposició. CCOO reiterem la nostra disconformitat. L’Acord és vigent i s’ha de 
respectar. L’Administració ho considerarà. 
 
Concurs general tècnics especialistes 
 
Es mantenen les mateixes previsions: la resolució es faria a finals de mes de juny (ja 
tenim experiència en ajornaments i demanem que es faci el possible per complir 
aquestes previsions).  
 
CCOO reitera la petició de la resolució del concurs i de la segona fase d´obertura de 
Mas Enric. L´Administració informa que la segona fase de Mas Enric continua 
prevista pels mesos de maig-juny 2016. Malgrat això informa que, si no disposa de 
suficients treballadors, podria arribar a posposar-la i que, en cap cas, obrirà més 
departaments sense disposar del personal necessari. 
 
Borsa de treball tècnics especialistes 
 
L’Administració informa que s'ha previst el nomenament de 13 reforços per a 
Setmana Santa, però és possible que sigui necessari incorporar algun 
nomenament més (han arribat peticions específiques des dels centres de Brians 2 i 
Quatre Camins).  
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4 GAMP al CP Brians 1 

5 GAMV al CP Brians 2 

1 GO al CO 1 Barcelona 

2 GAMV al CP Puig de les Basses 

1GSI al CP Dones 

 
 
La durada prevista d’aquests nomenaments és de 4 setmanes (32 dies, 4 cicles). 
Continuen treballant en l’elaboració d’uns criteris que serveixin per a l'ampliació de la 
borsa. CCOO demana accelerar aquests tràmits i que es convoqui immediatament el 
grup de treball de la Borsa. 
 
CCOO demanem que es recuperi l'ús de l'Escola de Policia de Catalunya, les 
aules i els espais on es van dur a terme els cursos  teòrics dels aspirants al cos 
de tècnics especialistes i altres processos. És un lloc adient per realitzar la formació 
dels treballadors i, en tot cas, formar als interins que es troben a la borsa de 
treball que no tenen experiència en l'àmbit penitenciari. Per CCOO no n’hi ha prou 
amb una xerrada de 2 h. L'Administració respon que la formació actualment es 
realitza a través del CEJFE. 
 
 
CP PUIG DE LES BASSES 
 
Es posen de manifest les mancances de personal en relació a la Infermeria i al Mòdul 
Educatiu: 
 
En relació a la deficient dotació de personal del Departament d’Infermeria, 
l’Administració respon amb la lectura d’unes dades procedents de la direcció del 
centre. Segons les dades, que es presenten com actualitzades, a la Infermeria hi ha 
17 interns. Hi ha algun intern psiquiàtric, però cap és agut. Afirmen que el control 
visual arriba a tot el Departament. Potser, i aquesta és la seva proposta per pal·liar 
les necessitats de personal, es podria decidirtransferir puntualment un funcionari del 
Departament d'Ingressos (segons diuen, actualment compta amb només 4 interns), 
coincidint amb les puntes de treball a Infermeria. El que no es podrà és fer una 
redistribució permanent. CCOOels hirecorda que necessitem solucions definitives i 
que la previsió que la mateixa Administració ha fet (previsió 2020) ja preveu un 
increment de la dotació de la plantilla de Puig de les Basses, increment que no s'ha 
produït. Si estigués dotada al 100 % la plantilla possiblement no caldria denunciar la 
manca de personal en cap departament. 
 
En relació al Mòdul educatiu informen de la dotació actual: un funcionari a la cabina 
amb control total de les dependències. Argumenten que en 2 anys de funcionament 
tan sols hi ha hagut 3 o 4 incidents lleus que han estat resolts sense cap problema. 
Com que es posa de manifest la necessitat de personal d’interior que permeti un 
control directe d’aquest mòdul (hi ha determinats espais que escapen al control 
visual) comenten que ho valoraran. 
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Execució de les sentències que afecten les convocatòries de CUSIS al Centre 
Penitenciari de Puig de les Basses 
 
L'Administració vol esperar a saber exactament quantes persones es presenten a les 
proves. I no saben si es desplaçaran els representants de l’Administració al centre o 
seran els aspirants els que hagin de desplaçar-se. CCOO entén que, 
independentment de la decisió final, el temps de realització de les proves, fora de 
l'horari laboral, s'ha de compensar, incloent-hi el temps invertit en el desplaçament. 
Demà, dia 17 de març, es publicarà al DOGC la resolució que decideix 
l’execució de les sentències. Ja s'ha notificat a les persones. La Junta de Mèrits es 
convocarà, un cop publicada al DOGC la resolució, després de Setmana Santa. I 
serà la Junta la que decideixi el timing de les proves i prendrà les decisions 
oportunes, en funció també del nombre de persones que vulguin fer el curs. Les 
persones que van renunciar abans de la realització de la segona fase no poden, a 
criteri de l'Administració, continuar amb el procediment. 
 
Preguntem com han previst realitzar la conversió en provisional de les persones que 
tenien el nomenament definitiu.Tothom ha de quedar en la mateixa situació que 
estava abans d'iniciar-se la segona fase. El nomenament es reconvertirà a "encàrrec 
de funcions". 
 
Seguretat al PHPT i deficiències en les seves instal·lacions 
 
L’Administració informa que té coneixement de deficiències que afecten diversos 
elements (ascensor, botoneres i monitors del centre de control, il·luminació de 
l’aparcament de vehicles del personal funcionari...). Han començat a valorar la 
reparació, entrada en funcionament o substitució dels elements deficients. Aprofiten 
per informar de l’habilitació d'una sala més per a poder separar les recepcions al 
centre (dones o joves). S'haurà de fer una obra mínima (presa d'aigua, accés 
minusvàlids..). 
 
Punts plantejats per CCOO pendents per tractar: 
 
Atès que acabem la reunió sense tocar punts que al nostre entendre, són importants, 
emplacen a CCOO a una reunió monogràfica amb els responsables de la Direcció 
General (increment de la dotació de GMO i CRIMO al CO 2 i CO Lleida, compensació 
dels serveis extraordinaris al personal de Mas Enric, petició d’un monitor d’esports de 
cap de setmana a Lledoners, assignacions d´un únic funcionari a mòdul o 
departament). 
 
Altres punts queden incorporats automàticament a la propera reunió de la Comissió 
de Seguiment: 
 

- Implementació dels nous walkies. Informació del nombre d’unitats assignades 
a cada centre i de la data aproximada. Previsió de formació i manteniment.  
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- Informació de l’adaptació del Protocol d' Istambul anunciada pel conseller de  

Justícia. Afectació pels diferents col·lectius.  

- Informació sobre la construcció de nous centres penitenciaris a Barcelona.  

- Aplicació del compromís previst a l’article 10.1 de l’ Acord 2006-2009 de 
regulació de llocs de segona activitat.   

- Oferta Pública 2016: petició de la inclusió de llocs d' Educadors i Tècnics 
Especialistes.  

- Informació i establiment de criteris objectius per la substitució d'incapacitats 
temporal per tal d’evitar problemes en la gestió de personal els centres.  

- CP Lledoners. Informació en relació a vídeos publicats, aprofitant la realització 
d’esdeveniments oberts a determinats col·lectius, a Internet amb imatges de 
funcionaris, detalls del centre, accessos i elements de seguretat.   

- CP Ponent: informació sobre la creació d'una plaça de titulat superior de 
serveis penitenciaris. Funcions específiques atribuïdes.  

- Qüestions relatives al marcatge horari de personal de tractament en sortides 
programades i visites a domicilis. 

 

 
 

US CONTINUAREM INFORMANT 
 
 
 
Barcelona, 16 de març de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupació de Personal  
Penitenciari de CCOO    
 


