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COMISSIÓ DE SEGUIMENT, 17 DE JUNY: EL COP DE 

GRÀCIA AL MODEL PENITENCIARI CATALÀ 
 

 
Avui, 17 de juny, després de 5 hores de reunió podem dir clarament que, en primer lloc es 
defineix l’estratègia del tancament i obertura de centres acompanyada de la no cobertura de 
llocs de treball. En segon lloc, queda clar que plantegen la modificació de les RLT amb el 
“projecte 2020”, previsió que no té cap base real més que el tarot o l’astrologia: la mateixa 
Administració ja ha reconegut l’existència de multitud de variables que no controla per a 
elaborar  aquesta previsió.  
 
I ara, finalment, ens confirmen les seves intencions de redistribució,  amb un concurs que 
no inclou la totalitat de places i amb una intenció de liquidar resultes o de generar 
precarietat amb comissions de servei que no es podran consolidar. 
 
Aquesta és la realitat i la finalitat que està tractant d’imposar la nostra DG i el Departament 
de Justícia. CCOO no serem còmplices i denunciarem aquesta pressa de pèl.    
 
-SITUACIÓ DEL CONCURS DE TRASLLATS 

La DG explica que es va dissenyar un programa per a l'assignació automàtica de les 
resultes. Està dissenyat per a situacions estàtiques. El problema es planteja quan el 
dimensionament no és estàtic, és a dir no quan es convoca a resultes la totalitat dels llocs 
que s’ofereixen, si no quan es pretén moure llocs de treball d'un centre a un altre. No té 
sentit en aquesta situació cobrir resultes en els centres on la dotació prevista pel 2020 és 
inferior a l'actual. Es va fer una prova per veure si es podia incorporar aquesta variable a 
l'actual concurs. En aquests moments s'està verificant, amb la intervenció directa del 
CETITI, si és possible tècnicament fer-ho així o s'ha de recórrer a un sistema alternatiu (fent 
servir comissions de servei).  

Tot seguit, ens lliuren  una proposta de bases i una estimació de places pel concurs, 
acompanyats d´una proposta d´Acord en referència a les comissions de servei per assignar 
les resultes que ells considerin. 
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CCOO constatem així, la plasmació del que anàvem denunciant els últims anys, que tot és 
una estratègia de la DG i que sota el pretext del “projecte 2020”, “tancament de centres” i 
“redimensionament de RLT´s”, que s’han tret de la màniga, no hi ha res sòlid, tot són 
excuses per enviar funcionaris alguns centres a càrrec de precaritzar d´altres i obrir 
presons sense ampliar les plantilles, a cost 0, tot per interès polític.  

Aquests actes d´alguns dels nostres dirigents són plenament conscients, en connivència  
amb l’execució de polítiques de retallades encobertes del “Govern dels Millors”. 
Després,  treuen pit davant tothom i d’altra banda, per l´esquena, mostren aquest 
menyspreu als treballadors amb aquesta estratègia. Tant els fa que als centres de treball 
estiguem al límit i no tenen cap remordiment en donar el cop de gràcia a les bases del 
model penitenciari català.   

No dubtem dels esforços que estan destinant per a planejar aquesta ofensiva als 
treballadors de l’àmbit penitenciari, tractant que sembli que ens fan un favor. El favor ens el 
farien si estimessin alguna de les millores a cost 0 que sol·licitem, o si establissin un 
calendari amb la recuperació de tot el que han tret o, fins i tot, si alguna vegada 
interpretessin favorablement qualsevol circular o instrucció. Estem farts de veure com cada 
dia escanyen més i més a tots els treballadors.   

La DG afirma que el que volen és donar estabilitat al personal, però més del 70% de les 
places que consten són de Mas Enric i Puig de les Bases. No han tingut en compte els 
interessos dels treballadors en cap moment: on són les més de 30 vacants de Barcelona i 
Ponent, entre altres..?!!! Dels 317 llocs que reconeixen com a vacants, només consten 260.. 

CCOO demanem un total replantejament del concurs, i  no signarem cap acord, ni 
donarem suport a cap proposta que no reculli totes les vacants existents als centres 
penitenciaris i totes les resultes.   

-OFERTA PÚBLICA DE PLACES DE L´ÀMBIT DE REHABILITACIÓ 
 
No hi ha cap novetat. Sembla que s'ha aprovat, però Funció Pública ha demanat que no 
donin cap informació al respecte. No poden confirmar tampoc si finalment es convocaran  
places de tots els col·lectius de personal de rehabilitació.  
Esperem que no vagin endarrerint la publicació de l’Oferta Pública fins a les eleccions.. 
 
-SITUACIÓ ACTUAL DELS CONCURSOS DE COMANDAMENTS DE 2008 I 2011 
 
1-En relació al concurs de Puig de les Basses de CUSI, l´Administració diu que la sentència 
afecta 2 treballadors. CCOO reiterem que fa referència al disseny de la segona fase, 
entrevista, amb una puntuació màxima de 10, i la prova amb un màxim de 6, calia obtenir un 
mínim de 8 punts per a superar aquesta fase.  

mailto:fsc@ccoo.cat�


                                                        
Sector Generalitat 

                                           Agrupació del Personal Penitenciari 

 
Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 

 Tel. 934812834-Fax 934812774 
genepresons@ccoo.cat 

www.ccoogenepresons.org 
 

 
 
Recordem que la sentència declara la nul·litat del concurs, indicant que podria ser arbitrari.. 
DG planteja diverses opcions, no saben si resoldran fent regla de tres o modificant la 
valoració del curs. Indiquen que tractaran de resoldre el tema abans de l´agost... 
 
2-En relació al concurs de comandaments de 2008 segueixen a l’espera de les 
instruccions/interpretació del jutjat 16. DG manté l´interès a treure un nou concurs de 
comandaments per 2015, es plantegen oferir els llocs de treball que no estiguin afectats per 
la sentència de comandaments. Afirmen que estan treballant en el disseny d’unes bases 
que permetin realitzar la convocatòria de les places no afectades. Els advertim que tots els 
concursos de comandament que pretenguin convocar, sense haver resolt l’actual, seran 
impugnats i arrossegarem aquesta situació injusta, per a les persones afectades, i 
vergonyosa, pels responsables d’aquesta.  
 
Insisteixen en la seva voluntat de convocar un nou concurs de comandaments abans del 
mes d’octubre (abans deien que seria simultani amb el concurs de trasllats. Un altre 
incompliment). CCOO insisteix a considerar inviables nous concursos de comandaments 
mentre no es resolgui l’actual. 
 
 
-IMPORT A PERCEBRE EN LA PAGA EXTRA JUNY 2015 
 
El representant del departament d’economia ens indica que es percebrà la paga extra 
sencera (amb la reducció dels conceptes previstos a la Llei de Pressupostos de 2010, 5% 
de reducció al salari base, triennis i complement de destí) 
 
-PREVISIÓ NOMENAMENT INTERINS ALS PRÒXIMS MESOS: COBERTURA PERÍODE 
D´ESTIU: 
 
En plantejar aquest punt, ens indiquen que enviaran la totalitat dels 30 reforços previstos 
durant els mesos d'estiu, per a la totalitat dels centres, és a dir fins al 30 de setembre. 
CCOO els sol·licitem que la nostra pregunta també es refereix a l´ordre de direcció que van 
enviar als gerents per a obligar a presentar a tot el personal, la petició formal de dies d´AP, 
CF i vacances. No entenem les pressions per a disposar de les sol·licituds, quan resulta que 
la planificació del període de vacances es fa com la resta d’anys: les gerències demanen el 
personal que necessiten i la DG envia el que li sembla bé. 
 
DG ens informa que no tenen cap valoració d´aquestes instancies ni  informació..en resum, 
no saben res.. És una decepció que després d´obligar als treballadors aquesta carrega i 
gestió no tinguin cap anàlisi al respecte. 
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-CONVOCATÒRIES DELS CONCURSOS GENERALS I ESPECÍFICS PER A LLOCS 
BASE I DE COMANDAMENTS EN LES TRES ÀREES DE TREBALL EN TOTS ELS 
CENTRES: 
 
DG ens informa que s'han prioritzat els concursos de l'àmbit interior. Que per tractament 
prenen nota i tractaran de mantenir aquest ordre: en primer lloc l´oferta publica i després la 
provisió de llocs de treball 
 
-RELACIÓ PER CENTRE I LLOC DE TREBALL DE TREBALLADORS DE MÉS DE 55 
ANYS 
  
La DG ens facilita la llista per centre de treball i categoria de llocs base, dels treballadors 
amb 56 anys o més, amb l’anàlisi observem que la plantilla està en una edat avançada en 
molts centres i que en els seus càlculs no ofereixen cobertura aquests llocs en relació a 
l’objectiu 2020. No creiem que sigui una errada, i per això mostrem el nostre desacord i 
demanem que ho rectifiquin. 
 
En tot cas CCOO demanem formalment que ens presentin les mateixes dades, incloent-hi 
els llocs de comandament, la DG està d´acord. 
 
-PERSONAL DEL GRUP D: 
 
CCOO ja havia plantejat en anteriors comissions de seguiment la precària situació d’aquest 
personal, sense un futur professional clar i sense la possibilitat d’exercir el seu dret a la 
carrera professional. Ara, amb la convocatòria del concurs, es torna a evidenciar la seva 
marginació. La DG recorda el que va expressar el secretari general en anteriors comissions 
de seguiment: que està pendent l'aprovació d'una Llei que contempli aquesta promoció i 
que es torni a obrir la via perquè aquest personal, durant l’any 2016, pugui resoldre la seva 
situació: MÉS FUM. Esperen que els pressupostos de 2016 ho contemplin. En tot cas 
destaquem l´incompliment del seu compromís de convocar concursos de trasllat, també per 
a aquest personal, inclòs a l'acord de pròrroga 2014/2015, argumentant que no es poden 
convocar concursos de llocs declarats a extingir.  El subdirector general de Recursos 
Humans i Econòmics afirma que es tracta d´una errada en la redacció i els sindicats 
reiterem que no es tracta de cap error.  
 
S'obrirà la possibilitat a la incorporació a la borsa d’interins del C als auxiliars tècnics que 
van cessar per manca de titulació, en funció de si han aconseguit la titulació durant aquest 
temps. 
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-SITUACIÓ DELS CONCURSOS LIMITATS DEL CO TARRAGONA 
 
Concurs trasllats: En el de GMO, del total de 59 presentats, resten finalment 50 definitius. El  
2 juliol es publicarà la llista provisional de mèrits, després vindrà el termini per a realitzar 
al·legacions, fins al 14, i a finals de juliol es publicarà el resultat. 
 
Pel que fa al concurs de CRIMO, es van presentar 3 persones, 2 van se excloses i només 
resta 1. Les altres 5 places s’oferiran via ATRI. CCOO tornem a plantejar la negativa a 
aquest sistema i a aquesta sortida. El més lògic seria oferir l’adscripció provisional de les 
persones que treballen actualment al centre i, complint els requisits, manifestin la seva 
intenció d’ocupar aquests llocs. Més endavant es podran incorporar al concurs de 
comandaments que s’ha de convocar, segons l’Administració, segurament el mes d’octubre. 
  
- INTERINS A PUIG DE LES BASSES 
 
Estan oferint als més nous llocs de GSI i als més antics GAM. DG admet no haver respectat 
el principi d’antiguitat i respon que ja han resolt el tema, faran totes les correccions previstes 
al mes de novembre. 
 
-MANTENIMENT DELS COMPROMISOS ASSUMITS PEL DIRECTOR GENERAL: 
COBERTURA IMMEDIATA DE LES BAIXES LABORALS AL CO2 
 
El Director General en una reunió amb tota la plantilla va comprometre’s en què, com no 
podia incrementar les places, cobriria les baixes de manera automàtica . 
 
CCOO informem  que 3 GMO i 1 CRIMO estan de baixa, arran de la inclusió en l´ordre del 
dia. DG ens confirma que ahir mateix van parlar amb la directora del centre. Arribarà un 
reforç en 7 o 10 dies, i se li va oferir un altre si ho considerava estrictament necessari. La 
resta ho tractaran de solucionar en funció de les necessitats i requeriments del centre. 
 
-REVISIÓ MODEL IMPLANTACIÓ FORMACIÓ A PUIG DE LES BASSES 
 
CCOO demanem formalment que es revisi el model formatiu que s’implanta a Puig de les 
Basses, més teòric que pràctic. DG recull la nostra petició, no hi ha cap inconvenient en 
millorar la formació a Puig. L’Administració fa un recull amb tota la formació realitzada 
abans de l’obertura, durant i després. 
 
Informen de les accions formatives específiques en aquest centre: durant el mes de juliol es 
farà una sèrie de pràctiques professionals per a treballar i provar l'ús de les VIES centre, 
millora del coneixement del CCI, situacions d'emergència i formació en l'ús de les manilles i  
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els procediments d'immobilització mecànica i extinció d'incendis. SIMULACRES.- 1er 
trimestre es va realitzar un simulacre d'incendi, posteriorment es faran;  simulacres 
d’evasions i d’emergència mèdica... 
 
-ESTAT DEL PLA D´EQUIPAMENTS: INFORMACIÓ RESPECTE DELS NOUS CENTRES 
PENITENCIARIS A BARCELONA 
 
No tenen cap informació, CCOO els indiquem que el pla d´equipaments trontolla, no està 
gens clar que l´Ajuntament de Barcelona compleixi els acords signats en referència a la 
construcció del futur centre de preventius. Aquest moviment és un dels orígens dels “errats 
càlculs” que han realitzat. CCOO demanem que es deixin d´experiments i nyaps, no ens 
creiem els plantejaments futurs de la nostra DG: en aquest àmbit, com   en els altres, han 
perdut tota credibilitat.  
 
Barcelona, 17 de juny 
  
 
 
US CONTINUAREM INFORMANT!!!!!!! 
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