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COMISSIÓ DE SEGUIMENT, 17 de febrer de 2016 
 
 
 
Es celebra la reunió amb l’assistència, per part de l’Administració, dels representants 
habituals i, a l’inici, del nou director general. Per la part social assisteixen representants de 
CSIF, UGT, CATAC i CCOO. En la reunió es tracten els següents punts: 
 
 
SOBRE EL COBRAMENT DEL PRP I LA NEGOCIACIÓ D’UN NOU ACORD 
 
Preguntem si s’ha produït algun avenç respecte al compromís de garantir la percepció del 
PRP durant l’any 2016. Sembla que encara no s’ha produït la decisió definitiva. 
L’Administració informa, malgrat que no hem pogut accedir-hi, que el secretari general va 
enviar una carta a Funció Pública i al Departament d’Economia demanant la continuïtat, 
durant aquest any, de la percepció del PRP. Els responsables de la Direcció General són 
optimistes i quedem emplaçats a una pròxima reunió on quedi definitivament tancada 
aquesta qüestió.  
 
En relació a l’Acord 2014/2015, com ja va informar CCOO, es troba prorrogat durant l’any 
2016. El Director General ens emplaça a mantenir durant aquest any un diàleg seré i 
tranquil que permeti preparar un acord de cara  a l'any 2017. 
 
 
CONCURS GENERAL (*) 
 
L'Administració creu que les bases de la convocatòria impugnades, mitjançant la 
presentació de 2 recursos (1 per una organització sindical i 1 altre per una participant) són 
correctes i respondran desestimant l’existència d’irregularitats.  No hi ha cap mesura 
cautelar imposada (sembla que ja s'ha produït una desestimació de la sol·licitud de 
suspensió mentre no es resolia el concurs) i per tant la tramitació del concurs continua al 
ritme previst i sense que aquests recursos interfereixin en aquesta tramitació. La comissió 
d’avaluació es troba en plena fase de valoració de la formació, amb reunions els dimecres 
i els divendres. No poden avançar data de resolució perquè depèn de moltes variables- 
 
(*) Al final de la nota trobareu un annex amb aclariments sobre aquest punt. 
 
 
 
 



 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tel. 934812834-Fax 934812774 

  http://agrupacio-presons.ccoo.cat/ 
@ccoogenepresons 

https://www.facebook.com/ccoo.presons 
 
 
 

 
 

 
Sector Generalitat 

Agrupació de Personal Penitenciari 
 

 
 
 
TEMARIS I OPOSICIONS ÀMBIT EXECUCIÓ PENAL 
 
CCOO torna a insistir en aquest tema. Van passant els mesos (n’han transcorregut 8 des 
de la publicació de l’Oferta d’Ocupació Pública) i ni tan sols s’han publicat els temaris. 
L’Administració afirma que no han deixat de treballar-hi, que ha influït la situació del 
Govern i la concurrència del concurs, que recau sobre el mateix servei, però reconeixen 
que, malgrat aquesta feina, no s’han produït els avenços previstos.  
 
La nova subdirectora general de gestió de RRHH ha demanat que es tracti com a tema 
prioritari. Però és una qüestió que s'està endarrerint de manera incomprensible. No 
podem conformar-nos sempre amb la mateixa resposta ("estem treballant i fem tot el que 
podem"). Hi ha processos de la mateixa oferta pública que ja estan convocats (bombers i 
mossos). L'Administració diu que no es pot comparar amb aquests organismes perquè es 
tracta d'àmbits específics. Les convocatòries de l’àmbit d’execució penal són 
convocatòries transversals, que impliquen l'accés a cossos des dels quals els funcionaris 
tenen mobilitat a tota la Generalitat i es tracta de processos de molta complexitat. 
 
En qualsevol cas demanem que realment es treballi amb caràcter prioritari. 
 
INFORMACIÓ SOBRE EL CONCURS DE 2010 PER A LA PROVISIÓ DE 46 LLOCS DE 
CUSI AL CP PUIG DE LES BASSES (JU/CP003/2010) 
 
El secretari general del Departament de Justícia, amb l’objectiu de donar compliment a la 
Sentència núm. 345/2015 i a la Sentència núm. 373/2015, que declaraven nul·la la base 
6.7 de la convocatòria del concurs específic, ha elaborat una resolució que es publicarà 
de manera imminent al DOGC. Mitjançant aquesta resolució es reformularà la base nul·la: 
s’ha previst atribuir 6 punts a l’entrevista (1.5 punts per cada competència avaluada) i 10 
punts al curs de formació. Es preveu que els aspirants que van superar el curs decideixin 
si no ho tornen a fer, mantenint la puntuació que van treure, o el tornen a fer amb 
l’objectiu d’augmentar la seva puntuació.  
 
Es deixaran sense efectes els nomenaments definitius i es mantindran en situació 
d'encàrrecs de funcions fins a la resolució definitiva del concurs. Intentaran fer-ho de la 
forma més ràpida possible. Primer han de notificar als interessats (mitjançant la publicació 
de la resolució al DOGC), constituir la Junta de Mèrits i començar el procés com més aviat 
millor.  
 
Demanem la màxima agilitat en la seva resolució i que es recordi que la convocatòria 
original era de 46 llocs de CUSI, tot i que sorprenentment 13 llocs van ser declarats 
deserts. L’Administració garanteix que la Junta de Mèrits actuarà amb objectivitat i 
independència. Evidentment el que es convoca són 46 llocs. Esperem que aquest cop es 
puguin ocupar els 46.  
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INFORMACIÓ SOBRE ENCÀRRECS DE FUNCIONS 
 
CCOO va registrar a començaments del mes de febrer un escrit sol·licitant informació 
precisa dels llocs de comandament que estan ocupats mitjançant “encàrrec de funcions” i 
que, per tant, són susceptibles de ser convocats perquè la seva provisió definitiva. Ens 
faciliten aquest llistat, però s’han detectat errors i mancances i hem emplaçat 
l’Administració per a que ho revisi i ens ho torni a passar. Com ja sabeu els llocs vacants 
ocupats mitjançant encàrrec de funcions han de ser objecte de convocatòria 
transcorreguts 6 mesos des de la seva provisió.  
 
Demanem a l’Administració que procedeixi a convocar, mitjançant concurs definitiu, els 
llocs vacants ocupats de manera provisional. L’Administració reconeix que ha de realitzar 
convocatòries de comandaments, però la sobrecàrrega de feina que acumulen (concurs, 
preparació de temaris i bases per a les oposicions) fa molt complicat abordar aquesta 
qüestió abans de la resolució del concurs. Recordem que les convocatòries es venen 
demanant amb insistència des de fa anys. I portem acumulats anys i anys de retard. 
 
FALTA DE PERSONAL ALS CENTRES PENITENCIARIS 
 
Aquest és un mantra que es repeteix de manera contínua per la part social (i que en el 
seu dia va formar part d’una moció parlamentària). L’Administració intenta convèncer a la 
part social que està equivocada, i ho fa amb xifres a les quals no podem accedir i que 
sembla que extreuen del “llibre de serveis”. Nosaltres insistim que volem accedir a 
aquesta informació i, tal com hem demanat, volem que es faci una comparativa sense 
cuinar dels últims 5 anys, centre per centre. Si ells insisteixen en “cantar” unes xifres 
extretes dels llibres de serveis (que no reflecteixen al 100% el nombre real de 
treballadors), ho demanarem a l’empara de la Llei de Transparència. 
 
A tall d’exemple centren la imatge de suficiència de personal en MAS ENRIC: segons 
l’Administració té la plantilla al màxim. Pot haver-hi alguna baixa puntual, però la plantilla 
està dotada al màxim. CCOO pregunta perquè s’està denegant el gaudiment de permisos 
(molts inclosos al 25 % de coeficient de simultaneïtat, perquè es denega la compensació 
de serveis extraordinaris si tenim la plantilla al 100%, perquè es deixa, durant la pràctica 
totalitat d’un servei, una funcionària a càrrec del departament de Dones, transferint el 
control CCI. Aquesta circumstància incompleix la ràtio, prevista per la mateixa 
Administració, d'un funcionari/ària a la cabina i 1 cusi i 2 funcionaris a l'interior i  exposa la 
funcionària a una situació de risc intolerable. I això passa amb una plantilla al 100%. 
 
No és admissible que en algun centre (ex. Puig de les Basses) es faci un torn de nit amb 6 
o 7 funcionaris. Dotació absolutament insuficient per a fer front, per exemple, als protocols 
d'intervenció i seguretat. O que en altre centre (ex. Lledoners) el departament de 
Psiquiatria estigui al càrrec d’un funcionari/ària.  
 
 
Tots aquests exemples van en la línia de mantenir el nostre posicionament: als centres 

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDo2ODQyMjM2NDkyYjI2MDg3
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penitenciaris de Catalunya manca personal. 
 
CONSTRUCCIÓ DE NOUS EQUIPAMENTS PENITENCIARIS 
 
Demanem informació de l’estat, actual i futur, dels equipaments penitenciaris de la ciutat 
de Barcelona. L'alcaldessa de Barcelona va dir fa uns dies que en cap cas es construiria 
un centre de preventius a la Zona Franca. CCOO demana un pronunciament per part de 
l'Administració penitenciària. Afirmen que no consta cap variació en els protocols.  
 
En els terrenys assignats a la Generalitat, i sobre els que ells es poden pronunciar, ja està 
en fase de licitació la construcció del centre de preventius, però reconeixen que no hi 
hauria espai suficient per a la construcció d'un centre obert i s'ha de buscar alguna solució 
per a aquest tema. Per tant, el futur, malgrat que no ho volen reconèixer, és bastant incert. 
Recordem que el Centre Obert 2 té una ocupació que supera els 300 interns amb la 
mateixa plantilla que quan no arribava als 300 interns. Això és sostenible.  
 
INDEMNITZACIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL CP TARRAGONA QUE ES 
VAN DESPLAÇAR A MAS ENRIC 
 
Fins a la setmana passada hi havia una petició registrada, el dia 8 de febrer consten 2 
peticions més i el dia 11 de febrer es van afegir 5. Això significa que la pràctica totalitat de 
la plantilla encara no ha sol·licitat la indemnització. Hem de recordar que no es reconeixen 
d’ofici i que és imprescindible sol·licitar-ho perquè sigui reconegut. Per aquest motiu 
animem al personal afectat que reclami aquesta indemnització. 
 
BORSA DE TREBALL 
 
L’Administració diu que no pot avançar cap tipus de previsió. La incorporació de nou 
personal no està prevista a curt termini i es decidirà en funció les necessitats puntuals, 
CCOO reiterem la necessitat de cobertura de tots els llocs de treball previstos, 
especialment les baixes de llarga durada. Com a servei finalista és totalment 
imprescindible. Ja n’hi ha prou d´excuses. 
 
CCOO entén que és prioritari donar les passes necessàries per a dotar adequadament la 
borsa de treball (l’Administració dóna la xifra de 319 interins treballant i unes 80 persones 
actives a la borsa) i que aquesta dotació permeti afrontar l’entrada en funcionament de les 
dues fases que encara queden a Mas Enric, perquè són dues variables que estan 
directament vinculades. Amb la borsa actual no es poden completar les fases d’obertura 
previstes.   
 
CCOO demana la reunió immediata del grup de treball de seguiment de la borsa als 
efectes que s’adoptin les decisions que permetin garantir una borsa amb un nombre 
suficient d’integrants. 
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AGRESSIONS A FUNCIONARIS, PROTOCOLS I ESTADÍSTIQUES 
 
CCOO vam plantejar formalment al desembre la nostre intenció de revisar les 
estadístiques i protocols en els supòsits d’agressió al personal funcionari. CCOO proposa 
crear un grup de treball específic per a poder tractar aquest tema. L´Administració accepta 
la proposta per tractar els temes. 
 
Per CCOO és agressió qualsevol situació en què resulti lesionat un treballador, la 
intencionalitat es subjectiva i demanem que també es tinguin en compte les temptatives. 
 
 
UNIFORMES I PATRONATGE 
 
CCOO exposa els problemes que s’han produït amb el lliurament de les peces dels 
uniformes. L’Administració ho reconeix i afirma que es canviaran totes les peces que faci 
falta. S’ha aprovat un circular per garantir l'estoc d'uniformes (centralitzat al CIRE de Q. 
Camins). Reconeixen que s'han produït unes incidències en les talles utilitzades per 
l'empresa anterior i les que ha utilitzat el nou fabricant.  Les incidències es podran atendre 
en 24/48 hores, al marge de l'estoc d'urgència de que disposa cada centre. 
 
 
REUNIONS DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES AMB LA PART SOCIAL 
 
CCOO demana que, des de Direcció General, es donin directrius a les direccions dels 
centres per garantir la celebració de reunions amb els representants dels treballadors/res 
de manera regular. L’Administració diu que en la reunió amb els equips directius de tots 
els centres es varen transmetre una sèrie d’indicacions al respecte: tots els centres 
penitenciaris han de realitzar reunions per tractar els temes que afecten el personal, 
aquestes reunions han de quedar programades per l’any 2017, però es deixava un marge 
d'organització perquè les direccions decidissin la seva freqüència (mensual, bimensual o 
trimestral).  
 
 
CAFETERIA EXTERIOR AL CP HOMES 
 
CCOO denuncia la situació del personal del centre des de la desaparició de la cafeteria 
exterior. Actualment hi ha màquines amb productes a preu de carrer i no s’ha informat si 
aquesta situació es podrà solucionar aviat. L’Administració diu que van mirar de fer una 
gestió per una empresa del sector però cap empresa estava interessada, tampoc les 
empreses que gestionen cafeteries a altres centres penitenciaris. 
 
L’Administració entén que la necessitat no és tan bàsica (sic) i que la utilització de la 
cafeteria per part del personal penitenciari era baixa. 
 
 



 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tel. 934812834-Fax 934812774 

  http://agrupacio-presons.ccoo.cat/ 
@ccoogenepresons 

https://www.facebook.com/ccoo.presons 
 
 
 

 
 

 
Sector Generalitat 

Agrupació de Personal Penitenciari 
 

 
 
CCOO no queda satisfeta amb aquestes explicacions i farà tot el possible perquè el 
personal del CP Homes tingui la possibilitat, igual que el personal de la resta de centres, 
d’accedir a un menjador en condicions dignes i a preus decents. 
 
EXTENSIÓ A LA TOTALITAT DE CENTRES DE LA NOTA DEL SUB. GRAL EN 
RELACIÓ A LA POSSIBILITAT D’AMPLIAR, DURANT EL NADAL, LA 
REGULARITZACIÓ DELS HORARIS DEL PERSONAL DE REHABILITACIÓ QUE 
REALITZA HORARI ACUMULAT. 
 
CCOO hem demanat que es fes extensiva aquesta opció a tots els centres penitenciaris i 
durant tot l’any. L’Administració respon que va ser una resposta a un fet puntual (2 
setmanes consecutives amb festius) que va afectar exclusivament al CP Quatre Camins.  
 
CCOO no està d’acord amb aquest posicionament. La mesura afavoreix als treballadors i 
a la organització del servei a cost zero. Ho continuarem defensant. 
 
TÈCNIC DE PREVENCIÓ AL CP JOVES 
 
L'Administració ens informa que fa tres anys es va publicar la convocatòria a ATRI i va 
quedar deserta. Entén que és necessari dotar aquesta plaça i posarà en marxa el 
mecanisme per a la seva cobertura, de moment provisional (ATRI). 
 
 
PETICIÓ D’INFORMACIÓ A DG 
 
CCOO hem demanat que l´Administració ens faciliti dades concretes, sense “cuinar”, i que 
permetin fer una radiografia real i actual dels centres penitenciaris.  
 

-Llistats de la totalitat dels llocs de treball ocupats per majors de 55 anys. 
 
-Informació actualitzada de les plantilles reals dels centres i evolució en els últims 
5 anys. 
 

-Nombre total de llocs vacants, previstos a la RLT i no coberts, ordenats per lloc 
de treball i categoria.  
 
-Nombre total per centre i data d’inici de les comissions de serveis i  dels 
encàrrecs de funcions. 
 
-Nombre de baixes de llarga durada  
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(ANNEX) ACLARIMENTS EN RELACIÓ A LA IMPUGNACIÓ DEL CONCURS 
GENERAL 

 
 
CCOO respecta el dret de qualsevol persona o sindicat a impugnar actes 
administratius que, al seu parer, suposin una infracció de normativa. En el seu 
moment CCOO va realitzar una anàlisi jurídica de les bases de la convocatòria del 
concurs general i no va trobar elements que poguessin sustentar la interposició 
d’un recurs. Per aquest motiu CCOO no ha impugnat el concurs general. 
 
Com a sindicat que representa una part substancial del personal penitenciari, ens 
hauria agradat, i per això vam lluitar en la seu corresponent, que la convocatòria 
inclogués la totalitat de places vacants als centres penitenciaris o que les resultes 
generades afectessin el 100 % de les places oferides, i no a determinats 
percentatges que obeeixen a criteris de gestió de personal de la Direcció General 
amb els quals CCOO no està d’acord. 
 
Ara toca continuar amb la gestió del concurs i demanar que es treballi de manera 
prioritària per avançar tot el que es pugui la seva resolució definitiva, concurs del 
qual, no ho hem d’oblidar, estan pendents centenars de persones.  
 
La SUSPENSIÓ, que es va sol·licitar en alguna de les dues impugnacions, o en totes 
dues, ha estat desestimada. La Comissió d’Avaluació, per tant,  pot continuar, i ho 
ha de fer, amb la seva feina.  
 
CCOO us mantindrà informats de l’evolució del procés judicial i resoldrem els 
dubtes que qualsevol afiliat o afiliada ens vulgui plantejar.  
 
 
 
Barcelona a 17 de febrer de 2016 

 
 
 


