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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d'acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta les preguntes següents, per 
tat que li siguin contestades amb resposta escrita. 

interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. En quina fase de compliment està la Moció aprovada pel ple del Parla
ment el 28 de maig de 2014 en el sentit de que dins l'exercici del 2014, 
siguin cobertes les vacants existents en tots els centres penitenciaris i 
centres educatius de justícia juvenil, i també les que hi pugui haver com 
a conseqüència de trasllats per a cobrir les obertures provisionals o de
finitives dels nous centres penitenciaris, amb ¡'objectiu de poder garan
tir el bon funcionament dels centres penitenciaris? 

2. Quan pensa el Departament de Justícia donar total compliment a la Mo
ció aprovada pel ple del Parlament el 28 de maig de 2014 en el sentit de 
que dins l'exercici del 2014, siguin cobertes les vacants existents en 
tots els centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil, i 
també les que hi pugui haver com a conseqüència de trasllats per a co
brir les obertures provisionals o definitives dels nous centres penitencia
ris, amb l'objectiu de poder garantir el bon funcionament dels centres 
penitenciaris? 

3. Quan pensa el Departament de justícia donar total compliment a la Mo
ció aprovada pel ple del Parlament el 28 de maig de 2014 en el sentit de 
fer públiques, dins l'exercici del 2014, les convocatòries dels correspo
nents processos selectius de personal de tractament i de règim interior 
dels serveis penitenciaris de Catalunya? 

4. Quantes de les vacants i les places de nova creació de serveis penitenci
aris que no estaven cobertes per personal funcionari han estat cobertes 
per personal interí, donant compliment a la Moció aprovada pel ple del 
Parlament el 28 de maig de 2014 en el sentit de cobrir-les de manera 
immediata, a partir de l'aprovació de dita Moció, per mitjà de la borsa 
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de treball d'interins de serveis penitenciaris, amb l'objectiu de poder ga
rantir el bon funcionament dels centres penitenciaris? 

5. Per quin motiu el Departament de Justícia no ha donat encara compli
ment a la Moció aprovada pel ple del Parlament el 28 de maig de 2014 
en el sentit dé publicar en el lloc web del Departament de Justícia la re
gulació de la borsa d'interins de serveis penitenciaris que consta en 
l'acord del 12 de juliol de 2006, i les modificacions posteriors, incorpo
rant-hi les aplicacions pertinents perquè els integrants de la borsa pu
guin consultar, en línia i amb la identificació prèvia que es determini, les 
dades actualitzades de la llista confeccionada, amb la finalitat 
d'assegurar l'objectivitat en l'adjudicació de places i d'evitar que hi pu
gui haver criteris de discrecionalitat? 

6. Ha donat compliment el Departament de Justícia a la Moció aprovada pel 
ple del Parlament el 28 de maig de 2014 en ei sentit de establir que els 
preus dels productes que es venen a les botigues gestionades pel CIRE 
estiguin unificats en tots els centres penitenciaris de Catalunya? 

7. Ha donat compliment el Departament de Justícia a la Moció aprovada pel 
ple del Parlament el 28 de maig de 2014 en el sentit de renovar i actua
litzar la roba de treball i els equipaments de protecció individual del 
personal de serveis penitenciaris? 

8. Ha donat compliment el Departament de Justícia a la Moció aprovada pel 
ple del Parlament el 28 de maig de 2014 en el sentit d'actualitzar els 
equipaments d'intervenció i protecció del persona! de serveis penitenci
aris? 

9. Ha procedit ja el Departament de Justícia a signar i executar el contracte 
de servei de manteniment multl-tècnic dels centres penitenciaris í els 
centres educatius de Justícia Juvenil, ja adjudicat, sense recórrer a més 
contractes menors, en el termini d'un mes, donant així compliment a la 
Moció aprovada pel ple del Parlament el 28 de maig de 2014? 

10.Per quin motiu el Departament de Justícia no ha donat encara compli
ment a la Moció aprovada pel ple del Parlament el 28 de maig de 2014 
en el sentit de publicar en el sentit de realitzar i presentar una auditoria 
tècnica de les condicions de seguretat i conservació de les principals 
instal·lacions de subministraments, serveis i comunicacions internes, 
com ara els radiotransmissors, del conjunt de centres penitenciaris i els 
centres educatius de justícia Juvenil, degudament valorat i amb priori
tats d'execució? 
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11. Per quin motiu el Departament de Justícia no ha donat encara compli
ment a la Moció aprovada pel ple del Parlament el 28 de maig de 2014 
en el sentit d' elaborar un pia d'actuació per a prevenir i minimitzar els 
conflictes i les situacions d'inseguretat, amb la finalitat de poder deter
minar les causes d'aquestes agressions i de prevenir i minimitzar els 
conflictes i les situacions de inseguretat, incorporant-hi les aportacions 
dels representants sindicals? 

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2014 

Salvador Mnà I Solsona 
Diputat del GPd'ICV-EUIA 
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