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COMISSIÓ DE SEGUIMENT, 30 de setembre de 2015 

Es celebra la reunió amb l’assistència, per part de l’Administració, dels 

representants habituals i del secretari general del Departament. Per la part 

social assisteixen representants de CSIF, UGT, CATAC i CCOO. En la reunió 

es tracten els següents punts: 

OPOSICIONS ÀMBIT EXECUCIÓ PENAL 

El secretari general planteja, d’inici, que existeix un problema amb la Direcció 

General de Funció Pública en relació a l'ordre de realització del concurs i de les 

oposicions. D’una banda, tenim l’Acord de pròrroga pels anys 2010-2011, que 

fixa que el concurs es realitzarà després de l’oposició, d’altra banda ens 

indiquen que Funció Publica s’oposa a aquest acord, que d’acord amb la 

normativa el concurs ha de ser previ a l’oposició. Afirma que el podria mantenir 

per Juristes i Psicòlegs, atès que són oposicions convocades en el seu moment 

i posteriorment suspeses, però que per Assistents Socials no, i que per 

pressions del Departament de Benestar, Funció Publica no acceptarà que es 

porti a terme, i que això podria endarrerir-ho tot. 

En aquest moment ens demanen opinió als sindicats. 

En primer lloc, com a prèvia, CCOO demanem que es faci la convocatòria pel 

col·lectiu d’educadors socials, tan bon punt les limitacions legals ho permetin. 

El secretari general respon que quan puguin ho faran, que era la seva intenció i 

la continuen mantenint. 

En segon lloc, CCOO exigim que se’ns expliqui perquè es van reservar 24 llocs 

de Juristes pel torn de promoció interna. L'Administració diu que és cosa de la 

mesa genera/sectorial. COOO reiterem que en cap cas es va fer referència 

aquest col·lectiu, i que l’administració ho fa pel seu propi interès, cal que es 

comprometin a convocar en el moment que puguin el 100% de les places. 

Arribats aquest punt, CCOO no permetrem que es jugui amb els 

treballadors i que el Departament ens està amagant informació. Parlen de 

concurs previ per treballadors/es socials, però no poden assegurar 

quantes places es convocarien en aquest concurs. Ja ha passat amb el 

concurs general de tècnics especialistes: han sostret un munt de llocs vacants. 
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Desconfiem de la seva paraula. CCOO demanem que per continuar parlant cal 
que aclareixin i ens informin de moltes coses: 

1º-CCOO demana conèixer el nombre d’interins i de funcionaris de carrera per 

centre i lloc de treball. 

2º-Del nombre de places publicades per a cada col·lectiu, quantes places 

són de centres penitenciaris i quantes de centres de Justícia Juenil? El 

secretari fa referència a places totals, però afirma que encara no poden 

concretar res. 

3º- De quins centres pretenen oferir places al concurs i quins àmbits 

podrien participar? Segons els requisits de participació, es podrien arribar a 

perdre treballadors que estan actualment a presons per l’accés de personal 

d’altres àmbits. 

4º- A quins centres de treball pretenen assignar les places de l’oposició? 

No han tret, tal com CCOO va demanar, totes les places cobertes per interins 

per a poder consolidar els llocs de treball, això implica que molts treballadors 

continuaran en situació d´interinatge. 

També ens han de garantir que en el concurs que pretenen convocar, només 

podran accedir personal de l’àmbit d’execució penal. Quan tinguem totes les 

dades, CCOO ens pronunciarem i ho farem per l’opció que doni més 

garanties i estabilitat als treballadors dels centres penitenciaris i que, en 

qualsevol cas, no suposi una reducció dels llocs. 

CCOO indiquem que continuem sense conèixer els temaris que s’inclouran, els 

instem a que revisin la vigència dels materials. L’administració respon que entre 

octubre i novembre esperen poder concretar-ho tot. CCOO revisarem els 

temaris per garantir la vigència i l’adequació per a cada col·lectiu. 

CCOO plantegem que, en relació a les dates aproximades dels processos 

selectius, s’hauria de respectar el termini mínim de 6 mesos a partir de la 

publicació dels temaris. L’administració afirma estar d’acord. 

En conclusió, CCOO no recolzarà procediments opacs que puguin fer 

perdre el lloc de treball als professionals que treballen als centres 

penitenciaris. Instem al departament que al 2016 o en futures 

convocatòries esmeni l’atzucac que ha provocat en tots els col·lectius de 

tractament, reduint places amb promocions internes tretes de la màniga amb 

nocturnitat i traïdoria al col·lectiu de Juristes, o retallant les places dels altres 

col·lectius. CCOO considerem imprescindible que es tregui a concurs el 

100%de les places que estiguin cobertes per interins en tots els 

col·lectius de l’àmbit Penitenciari. 
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CONCURS DE COMANDAMENTS 2008 

El dia 15 de setembre de 2015, la magistrada del Jutjat Contenciós 

Administratiu 16 de Barcelona va dictar un nou Auto. La part dispositiva és 

contundent: 

“Declarar no ajustada a derecho la resolución de 24 de enero de 2014 del 

Secretario General del Departamento de Justicia, requerir a la 

Administración que se proceda a la ejecución de la Sentencia 701/2012 de 

11 de junio de la Sección Cuarta del TSJC en sus propios términos de 

conformidad con lo acordado por Autos de 13 i 28 de novembre de 2013, 

con los apercibimientos de responsabilidad legal que resultan procedentes”. 

És l’enèsima resolució que es dicta en contra dels postulats i l’actuació de 

l’Administració. Ho ha fet la titular del Jutjat 16, en primer lloc mitjançant els 

Autos de 13 i 29 de novembre de 2013 i, amb posterioritat, amb el 

pronunciament sobre la resolució que es va “inventar” el secretari general l’any 

2014. També ho ha fet el TS de Justícia de Catalunya, primer amb la sentència 

701/2012, i després ratificant la suspensió de la prova realitzada als aspirants. 

I després de tot aquest recorregut judicial i el menysteniment de les persones 

afectades pel concurs, l’Administració diu que recorrerà el darrer Auto del Jutjat 

16 (davant el TSJC, després davant el Tribunal Constitucional i, si no li donen 

la raó, davant el Tribunal Europeu de Drets Humans. Per cert, un dia el 

secretari general ens haurà d’aclarir quin és el dret humà que s’ha vulnerat). I 

no només això, sinó que diuen que, en paral·lel, enviaran un escrit demanant a 

la jutgessa que, si ho té tan clar, reordeni la llista dels aspirants d’acord 

amb les seves resolucions (això és cinisme). L’Administració insisteix que ni 

la sentència inicial, ni els autes d’execució, concreten la forma exacta en què 

s’ha d’executar la sentència. Inclús, com va afirmar el director general de 

manera sorprenent, una possible interpretació seria aquesta: considerant que la 

puntuació necessària per a superar la segona fase era la meitat de la puntuació 

total (8 punts sobre un total de 16), i la sentència ordena no valorar l’entrevista 

(10 punts) cap dels i de les aspirants aconseguiria el mínim, o sigui 8 punts, 

ja que el test professional tenia prevista una puntuació màxima de 6 punts. Ja 

ho tenim, ens hem carregat el concurs de comandaments de 2008. 

Senzillament, extravagant. 
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Està meridianament clar que l’Administració no vol executar la sentència. Ja ho 

han intentat de totes les maneres, fins al punt d’inventar-se una resolució (que 

ara es declara no ajustada a dret), o realitzant recursos a tort i a dret a veure si, 

finalment, tenen un pronunciament que s’adeqüi als seus interessos. Les 

persones que porten anys pendents de la correcta resolució del concurs no els 

importen gens, la inseguretat jurídica que provoca aquesta actuació i que 

afectarà els concursos que es puguin convocar no els importa gens. Volen la 

“seva” sentència i no volen parar fins a aconseguir-la, inclús si han d’arribar a 

fer el ridícul i quedar en evidència davant la plantilla i els òrgans judicials. 

Pla d´equipaments: Informació de sobre la construcció de nous centres 

penitenciaris en l’àrea de Barcelona 

CCOO sol·licitem informació del pla i si es manté tal com estava dissenyat. El 

secretari general indica que hi ha un cert retard en les previsions, afirma que 

entre el període de licitació, revisions i obres, podríem estar parlant d’uns 3 

anys. El director general reitera que tractaran de mantenir els càlculs previstos, 

càlculs que, ara per ara, a CCOO ens semblen impossibles i que provocaran el 

retràs, com a mínim, del projecte inicial. 

En resum, reiteren que es podrà mantenir la construcció del centre de 

preventius a la Zona Franca, perquè depèn de la Generalitat, però no poden 

garantir que l'Ajuntament mantingui el compromís de construcció del centre 

obert, tot i que no han comunicat ni modificat res del pla inicial ara com ara. 

Carència de personal al Centre Penitenciari de Lledoners 

L’Agrupació de CCOO, i la secció sindical del CP Lledoners, els hi hem 

recordat de manera continuada que la plantilla està sota mínims. En els darrers 

han quadrat el servei imposant la realització de serveis extraordinaris o 

denegant permisos. El personal d’aquest centre, i els de la resta que han hagut 

de treballar en circumstàncies tan complicades, es mereixen un reconeixement 

per part dels responsables dels serveis penitenciaris. Però exigim que no torni 

a passar. En aquest apartat reconeixen que el centre ha funcionat durant 

aquests mesos amb una plantilla molt justa. Asseguren que, amb la renovació 

dels interins, juntament amb la finalització del període de vacances, es podrà 

garantir una plantilla equilibrada. 

CP Mas Enric 

CCOO reiterem que cal que l’administració garanteixi el compliment dels 

acords sindicals de tancament de centres. L'Administració es compromet que al 

personal del CP Tarragona que marxi a Mas Enric se’ls hi respectarà servei i 

horari. 
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CCOO denunciem un seguit de carències, que comprometen la seguretat del 

centre i dels seus treballadors, que l’administració es compromet a resoldre. 

Finalment, CCOO demanem la cobertura de la totalitat de places 

originades per assignació al personal d’altres centres (mitjançant el 

procediment que l’administració ha posat en marxa) de comissions de 

servei necessàries per a poder obrir Mas Enric. El subdirector general ens 

indica que, de forma general, es cobriran els forats que deixin les persones a 

les quals s’assigni aquestes comissions. 

CO Tarragona 

CCOO demana que es prevegi, a partir de l'entrada en funcionament del CO 

Tarragona, que les vacants es cobreixin amb personal que va participar en el 

darrer concurs restringit. 

Incompliment del procediment establert en Acord de Comissió de 

Seguiment per la cobertura provisional de llocs de comandament 

CCOO considerem que l’actual sistema que està fent servir l’administració de 

publicació, de llocs de comandament de servei interior, a ATRI és opac i poc 

garantista. 

CCOO, tot i que continuem rebutjant el sistema ATRI, demanem formalment 

que es negociï la realització d’un procés per a la cobertura provisional de llocs 

amb totes les garanties. La resta de sindicats donen suport a la petició 

L'Administració ens diu que crearà un grup de treball per a negociar aquest 

procediment. Us mantindrem informats al respecte. 

Previsions de continuïtat del personal interí. Precarietat general de les 

plantilles 

CCOO afirmem que és del tot imprescindible la continuïtat de tots els 

treballadors interins i que cal que donin cobertura a totes les vacants existents. 

L’administració, en referència als reforços d’estiu, afirma que uns 15 (de 45) 

han cessat. Per tant, es renoven 30 reforços fins al 30 de novembre. Preveuen 

que aquestes persones continuaran a partir d'aquesta data i segurament, es 

faran nous nomenaments amb l'obertura de Mas Enric. Planteja l'administració 

que s'està esgotat l'actual borsa d'interins i que haurem de negociar la 

constitució d'una nova borsa amb nous criteris. 
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Càmeres de vigilància al CO Girona 

CCOO demanem que ubiquin les càmeres en zones on no es controli al 

personal. La col·locació d’una de les càmeres permetia la visualització 

completa de la zona de treball del funcionari de la porta d'accés. La funció és la 

seguretat i el control del centre i les persones, no el control laboral dels 

treballadors/es. Ens diuen que han reorientat el camp de visió d’aquesta 

càmera. 

CP Puig de les Bases: falta de CUSI al DERT i acumulació de les funcions 

de subdirector de règim interior en el CUE 

CCOO informa que no pot continuar l’acumulació de funcions del CUE, que 

com a conseqüència d'una IT del subdirector titular. Que no és viable 

supervisar el seu departament i, a més, exercir les funcions de subdirector de 

règim interior. En un centre molt petit aquesta pot ser una sortida temporal, al 

CP Puig de les Basses, no. 

A més, el DERT de Puig pateix altres mancances: durant molts serveis no 

tenen assignat CUSI. Per CCOO és intolerable, exigim que es doni cobertura i 

es garanteixi el servei dels comandaments, i més tenint en compte del 

departament que es tracta. La figura del CUSI és fonamental per evitar els 

incidents en aquest departament. L’Administració assegura que intentarà 

corregir aquesta situació i que el DERT, com la resta de departaments, tingui 

un CUSI assignat de forma permanent. 

CCOO reiterem la petició de formació per tots els professionals del centre, 

l´Administració ens informa que va ser per la nostra petició que es va iniciar 

formació en tots els àmbits durant aquest estiu. Indiquen que continuaran amb 

el pla formatiu, i mantindran la periodicitat adequada en la realització dels 

respectius simulacres. 

Barcelona, 3 d’octubre de 2015 

CONTINUAREM INFORMANT!!!!! 
 


