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COMISSIÓ DE SEGUIMENT, 17 de desembre de 2015 

 

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

representants habituals, i del director general. Per la part social assisteixen 

representants de CCOO, CSIF, UGT i CATAC.  

La reunió s’inicia amb una breu intervenció del director general, en referència a la 

sol·licitud d’informació de CCOO sobre l’impacte final de la reducció 

continuada de les plantilles dels centres penitenciaris, com a conseqüència 

de diferents accions i decisions de l’Administració.  

El director general ens informa de les dificultats que estan tenint per a poder cobrir 

llocs de treball, que no tenen la xifra d’afectacions totals encara en relació al 

redimensionament i últims moviments aplicats. Afirma que estan treballant per a 

poder facilitar aquestes dades i es compromet abordar el tema en la pròxima 

reunió. Us mantindrem informats al respecte.  

En la reunió es tracten els següents punts: 

Informació sobre la Borsa d’interins de serveis penitenciaris. Informació 

sobre la situació actual, incorporació de noves persones segons els punts 

C).1.2 i I) de l’Acord de 12 de juliol de 2006. 

La borsa ha quedat esgotada. CCOO vam advertir-ho fa mesos i l’administració 

es justifica afirmant que no preveien que hi hauria tantes renúncies, cosa amb la 

qual estem totalment en desacord, ja que coneixien l´elevat nombre de 

treballadors no disponibles, l’estat d’infradotació de molts centres i la necessitat 

d’augment de treballadors fruit de l’obertura de Mas d´Enric.  

CCOO considera prioritari disposar d’una borsa de treball o qualsevol eina que 

permeti dotar amb rapidesa les carències dels centres. Tornem  a sol·licitar 

formalment que ens reunim, amb caràcter d’urgència, per analitzar la situació de 

la borsa, ja que si sumem el dèficit de personal dels diferents centres a la prevista 

necessitat de personal al CP Mas Enric, la xifra de persones disponibles és 

claríssimament insuficient. L’Administració afirma que està pendent de 

convocatòria.       
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L’administració informa que han afegit, tal com s’indica a la normativa de la borsa, 

als aspirants de la JU0026 que van aprovar el procediment i no van obtenir plaça. 

Sobre un total de 147 persones, 74 han mostrat la seva disponibilitat. Per a 

aquestes persones es va realitzar un acte formatiu al CEJFE i se’ls hi van oferir 

formalment 39 llocs a cobrir, als quals s’incorporaran a partir del pròxim dilluns, 

dia 21 de gener. La relació de destinacions d’aquestes 39 persones és la següent: 

o Centre Penitenciari Lledoners: 4GAMv 

o Centre Penitenciari Puig de les Basses: 7GAMv 

o Centre penitenciari de Brians 1: 4GAMv + 1GO 

o Centre Penitenciari de Brians 2: 10GAMv 

o Centre Penitenciari Mas d´Enric: 4GAMv + 1GO 

o Centre Penitenciari de Dones Barcelona: 1GAMv 

o Centre Penitenciari Quatre Camins: 4Gamv 

o Centre Penitenciari Obert 2 Barcelona: 1GO 

o Centre Penitenciari de Joves: 2 GAMv 

CCOO critiquem durament que s´hagin negat a realitzar aquest acte amb tots els 

interins i tots els llocs disponibles, tal com els havíem demanat.  

CCOO, tenint en compte que les dades de la bossa de que disposem són del mes 

de juny, sol·licitem el rànquing actualitzat per a poder informar als treballadors/es i 

garantir que es respecti l’ordre. L’administració es compromet a facilitar-ho.  

CCOO insistim amb més força, com em fet en els últims mesos, que cal una 

convocatòria urgent d’oposicions de tècnics especialistes. El nivell 

d’interinatge al col·lectiu d’interior és molt elevat, la xifra ja se situa a prop dels 

400 i, amb les properes resolucions de concurs i obertura al 100% de Mas Enric, 

augmentarà notablement. L´administració ens informa que seria l’ideal, però que 

amb la situació política actual i limitacions legals no es pot dur a terme. CCOO 

insistirem a tots els nivells perquè es consolidin al més aviat possible aquests 

llocs de treball. 

Informació sobre els processos de selecció provisional mitjançant Atri. 

En primer lloc, reiterem la nostra posició en contra dels procediments publicitats a 

través del portal ATRI. L’Administració havia de buscar alternativa, segons va dir, 

a la relació de mèrits de la primera fase de concursos de fa més de 7 anys. El 

sistema que estan fent servir és un desastre. Per CCOO és més fiable i 

respectuós amb el principi d’igualtat, almenys pel que fa al personal d’interior,  

tenir en compte el rànquing dels mèrits de l’últim concurs. Amb la publicació i el 
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procediment d’ATRI, que han regulat no es respecta en la major part dels casos 

els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Expressem les crítiques de molts dels 

participants als procediments respecte a l’opacitat amb què es gestiona la 

selecció dels de candidats. 

En la reunió anterior, CCOO vam plantejar una sèrie d’irregularitats als processos 

realitzats a través d’ATRI: cal donar publicitat dels aspirants, als ítems valorats en 

cadascun d’aquests aspirants, de les  puntuacions desglossades màximes per 

ítem, del rànquing definitiu i, finalment, un compromís ferm de concurs de 

comandaments que posi fi aquesta situació de provisionalitat. No pot ser que tot el 

sistema continuï bloquejat i tot es decideixi sense cap tipus de control i submissió 

a criteris objectius. 

L’Administració ens convoca formalment per a tractar aquest tema el pròxim 13 de 

gener. 

Cobertura immediata de la totalitat de les places originades per l'obertura de 

Mas Enric, vacants, baixes.. 

CCOO sol·licitem la cobertura de totes les places vacants als centres 

penitenciaris. En primer lloc, de les que fa mesos que hem denunciat i, en segon 

lloc, les originades per l’obertura de Mas Enric. Ens consta que s’estan denegant 

permisos en diversos centres, fins i tot a Mas Enric, amb una trucada telefònica i 

sense la preceptiva justificació. Les necessitats de serveis han de ser per a 

contingències sobrevingudes, que no es podien haver anticipat, no per a la 

cobertura de les necessitats ordinàries i previstes. Es tracta d’un abús i no poden 

justificar denegacions de dies de gener de 2016. 

CCOO denunciem que la dotació inicial a Mas Enric, sobretot de GSI, és 

insuficient. Les xifres no enganyen i les guàrdies estan més que justes. La situació 

és tan precària, també a altres centres, que estan començant a prescindir dels 

períodes de descans i de dinar estipulats (com a Lledoners i Puig de les Basses). 

CCOO demanem la xifra definitiva de treballadors de Mas Enric. L’administració 

ens informa i tornen a indicar-nos el nombre d’interns, com si fos l’únic paràmetre 

important. L’Administració esmenta que, amb els reforços, haurien de poder cobrir 

els serveis i el període de Nadal. Ens informen que continuaran les conduccions al 

gener als mòduls de dones i joves. CCOO demanem que es tingui especial cura 

en l’afectació que puguin tenir aquestes conduccions, donada la situació 

esmentada anteriorment. 
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Carència de personal als centres 

CCOO denunciem, amb xifres concretes, com l’aplicació de la previsió de plantilla 

2020 està fent disminuir encara més el nombre de treballadors. El Departament 

està tractant d’apropar-se a aquestes previsions, però només en referencia a la 

desaparició de llocs de treball: només apliquen la previsió en negatiu. CCOO ja 

vam expressar la nostra disconformitat amb l’elaboració d’aquests càlculs. El 

departament i els seus responsables van afirmar que fins i tot algunes plantilles 

augmentarien. Doncs bé, ja podem veure la realitat del que vam denunciar:  una 

disminució generalitzada de treballadors. A tall d’exemple, a Brians 2 ja falten 9 

CUSIS, 2 CAF, 12 GSI i  6 Gam (a més a més que per 2020 haurien de pujar en 

22 més), entre altres.  

CCOO hem demanat que es revisin aquestes xifres, i que en cap cas es continuï 

aplicant només per a liquidar llocs de treball. L´Administració es compromet 

analitzar les xifres que els domen en referencia als centres que estan patint de 

forma més agreujada la falta de personal (Brians 1, Brians 2, Puig de les Basses, 

Lledoners...) 

Manca de personal al CP Lledoners. Agrupació dels col·lectius de GAMP I 

GAMV de diferents departaments per a l’aplicació del complement de 

simultaneïtat. Unitats de servei amb un sol funcionari. 

Al CP Lledoners la situació és molt complicada: deneguen dies, però alhora 

alliberen treballadors del seu lloc de treball per a realitzar formació. És la màxima 

hipocresia de la direcció del centre. 

La direcció del centre fixa unes directrius que escapen a qualsevol judici de 

racionalitat. CCOO sol·licitem que es deixi sense efectes el darrer nyap que 

pretenen imposar a partir del dia 11 de gener: una ordre de direcció on es 

decideix incloure en un únic grup, a efectes de gaudiment de permisos i vacances, 

la totalitat de GAMP i GAMV. D’una banda agrupa col·lectius per a aplicar el 25% 

de coeficient de simultaneïtat, però d’altra banda els separa per departaments per 

impedir que marxin, inclou en un mateix grup persones amb compensació de 

festius i sense, persones amb reducció de jornada, etc. Si això s’arribés a 

materialitzar, restringiria enormement el gaudiment de permisos. La resta de 

sindicats s’adhereixen a la petició de CCOO. L’Administració afirma que revisarà 

l´ordre de la gerent. 
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La manca de personal és endèmica des de la seva obertura. Mai va arribar a tenir 

la cobertura de la Relació de Llocs de Treball (fixada per la mateixa administració) 

coberta. CCOO denunciem que alguns departaments estan dotats únicament d’un 

funcionari, incomplint els protocols de seguretat més basics. L’Administració es 

compromet analitzar les xifres que exposem. També denunciem que falten 25 

GAM respecte la previsió de plantilla 2020. 

CP Puig de les Bases: manca de personal i criteris d'assignació als mòduls i 

serveis. 

CCOO denunciem la carència especifica de personal al CP Puig de les Basses de 

6 GAM, 6 GSI, 5 CUSIS i 3 caps de serveis. L’administració ens confirma que 

estan revisant les xifres i que publicaran aviat  convocatòries de personal (un altre 

cop ATRI).  

CCOO exigim que donin cobertura també a les baixes de llarga duració. Són 

plenament conscients de la situació precària de la plantilla del centre i la 

necessitat de cobertura. Indiquen que revisaran les incidències. 

Previsions de continuïtat del personal interí en l’àmbit de vigilància. 

Exigència d’un compromís per part de l’administració d’ampliació del  

període mínim de contractació. 

L´Administració afirma que els està costant trobar gent per a poder cobrir alguns 

llocs. CCOO demanem que, com a mínim, es doni continuïtat als interins fins a la 

resolució del concurs de trasllats, acte que hauria de coincidir amb la segona fase 

d’obertura de Mas Enric. Això  implicaria l’entrada de més treballadors. 

Considerem que és totalment necessari mantenir la totalitat d’interinatges després 

del període de Nadal. D’aquesta manera es donaria un cert grau d’estabilitat als 

companys que s’estan incorporant actualment. 

L´Administració ens informa que no han fet fora cap interí, en tot cas han canviat 

de centre, i que revisaran les necessitats. Mantenen el 31 de gener per aclarir la 

situació i llocs. 

Novetats sobre concurs comandaments 2008 y 2010. 

Del concurs de comandaments del 2008 no hi ha cap novetat i del de Puig de les 

Basses 2010 ens informen que estan tancant disparitats en la proposta 

d´execució de la sentència amb l´Assessoria Jurídica, però que en breu esperen 

poder informar-nos. 
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Estadística d'agressions trimestrals d'interns a funcionaris el 2015. 

CCOO sol·licitem que el Departament ens informin trimestralment de les 

agressions que pateixin els treballadors penitenciaris. 

L’Administració ens informa de 46 agressions fins al mes de setembre 2015, que 

divideix entre agressions greus (10) i lleus (36). Per greus valoren la 

intencionalitat d’agredir com un dels principals paràmetres, i no contemplen els 

psiquiàtrics ni les situacions en que no es rebi assistència per part de la mútua. La 

resta d’agressions serien lleus, sempre que hi hagi intencionalitat i lesió. CCOO 

discrepem amb la interpretació que es realitza: és greu qualsevol situació en què 

resulti agredit un treballador. La intencionalitat és subjectiva, caldria comptabilitzar 

també les temptatives. En tot cas l´Administració es compromet a portar les xifres 

i analitzar-les cas per cas. 

Resten pendents la resta de punts per la pròxima reunió 

En resum: 

CCOO continuarem denunciat les carències de personal. La manca de personal 

generalitzada, agreujada als centres nous, que mai han disposat del mínim 

necessari, com a conseqüència de les retallades del Govern (taxa de reposició 

d’efectius) i del Departament (cobertura mínima de vacants i incidències).  

No han aconseguit ni tan sols complir amb la dotació mínima que van establir ells 

mateixos en les RLT´s. L’obertura de Mas Enric sense convocatòria específica ha 

significat el cop de gràcia. Ha provocat l’esgotament de la borsa d’interins i 

l’empobriment de la plantilla de la resta de centres. Cal una revisió urgent a l’alça 

de les plantilles per a funcionar de manera correcta i garantir la seguretat dels 

treballadors  penitenciaris. 

CCOO continuarà lluitant perquè l’Administració no oblidi que els 

treballadors també tenim drets!!! 

  

CONTINUAREM INFORMANT!!!!! 

Barcelona, desembre 2015 


