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CCOO ES REUNEIX AMB EL DIRECTOR GENERAL: 

BONES PARAULES, PERÒ CONTINUA LA PRECARIETAT ALS SERVEIS 

PENITENCIARIS 

La passada setmana, CCOO ens vam reunir amb el Director General per abordar la situació 

dels centres penitenciaris catalans, mesos després d’accedir al càrrec. Volíem que tingués 

coneixement dels problemes que afecten el nostre col·lectiu i que dificulten la tasca dels 

treballadors i treballadores del col·lectiu penitenciari. 

Les polítiques “erràtiques” de gestió de personal i els atacs puntuals que pateix el nostre 

col·lectiu, acompanyat de les més que qüestionables decisions preses per les diferents 

direccions dels centres, han incrementat el nombre i la dimensió dels conflictes que afecten el 

personal dels serveis penitenciaris catalans. 

 CCOO, fa uns mesos, va donar la benvinguda al Secretari General del Departament de Justícia 

i al Director General de Serveis Penitenciaris. L’actitud inicial i el compromís de solució 

dialogada dels problemes ens permetia mantenir un cert marge d’esperança per possibilitat  

un canvi en positiu que arribés al personal. Hi havia nombrosos conflictes que ja estaven 

plantejats (la resolució del concurs comandaments 2008, la convocatòria d’un macro concurs 

general, la selecció opaca i subjectiva via ATRI, la previsió d’oposicions a l’àmbit de 

rehabilitació que permetés la consolidació dels interinatges, la manca de personal, la 

interpretació restrictiva pel que fa al gaudiment de drets, el passi del D al C, etc).  

Malgrat les expectatives inicials, per un motiu o altre, aquesta esperança s’està esvaint, ja sigui 

per carència de recursos o perquè alguns responsables han de “marcar” amb el seu segell 

personal la gestió dels recursos humans fent inviable l’arribada de qualsevol mesura que no 

vagi en la línia de limitar o suprimir drets. 

Servei de transport als centres penitenciaris 

L’Administració, amb les modificacions que va introduir al servei de transport a partir de l’1 de 

juliol, incompleix els acords signats amb la representació dels treballadors. Un mes després de 

la retallada, no només es neguen a restablir les franges suprimides o modificades, sinó que 

plantegen una negociació que implica la supressió d’una part dels recorreguts. 

El Director general pren nota i diu que els equips directius coneixien la mesura i tenien 

instruccions de fer partícips a les seccions sindicals dels centres afectats abans de la seva 

aplicació (la realitat és que aquesta participació no es va arribar a produir). La finalitat, segons 

diu, era optimitzar determinats serveis que, o bé no es feien servir o tenien una utilització 

mínima. Malgrat que no hi havia intenció, segons diu, de perjudicar els treballadors, la realitat 

és que si, que s’ha produït un greu perjudici a les persones que feien ús d’aquest transport als  
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diferents centres. Hi havia alternatives, com per exemple utilitzar mitjans amb menys capacitat 

allà on fos necessari, però no es van tenir en compte. CCOO demana el restabliment dels 

transports amb els recorreguts pactats (Acord 2006-2009 i pacte 2008), adaptant, si fos 

necessari, la capacitat dels vehicles. Aquesta és la nostra premissa en el grup negociador. Els 

treballadors penitenciaris no han de patir la política urbanística i d’ubicació dels centres 

penitenciaris decidida pels diferents governs.  

CCOO reitera la demanda de responsabilitats per no haver licitat a temps un contracte publicat 

el 2015. Continuarem, tal com hem fet fins ara, defensant els Acords signats i lluitant perquè 

l’Administració els compleixi. 

Concurs general  

L’Administració no ha destinat els recursos necessaris al concurs general, convocat el mes de 

setembre del 2015, incomplint el compromís de resolució abans del mes de juny del 2016. La 

Comissió d’Avaluació ha fet la valoració dels diferents mèrits i no pot resoldre el concurs a 

causa d’un “increïble” problema informàtic.   

CCOO, al marge de posar en relleu el perjudici causat als aspirants, demana al Director 

General que faci servir tots els mitjans, materials i personals,  per resoldre de manera urgent el 

concurs. Gairebé 1000 funcionaris resten a l’espera de la resolució. 

CCOO també posa de manifest que el proper concurs, que s’hauria de convocar l’any 2017, ha 

d’incorporar totes les places ocupades de manera provisional.  

Concursos específics 

CCOO demana que, amb caràcter urgent, s’iniciïn els tràmits de convocatòria dels concursos 

de comandament de les àrees d’interior, rehabilitació i administració. L’Administració es va 

comprometre, un cop resolt el concurs 2008, a realitzar un nou concurs de comandaments. 

Aquests concursos haurien de permetre a tothom optar a les places que actualment s’ocupen 

en comissions de servei i encàrrecs en funcions. Recordem al Director General que els 

nomenaments en encàrrec de funcions tenen assenyalat un límit temporal (6 mesos). La 

normativa de Funció Pública obliga a realitzar la convocatòria un cop exhaurit aquest termini i 

a deixar sense efectes els nomenaments en funcions si no s’ha procedit a la publicació del 

concurs.    

Procediments selectius  

Després de la publicació del calendari de convocatòries de Psicòlegs, Juristes i Treballadors 

Socials, CCOO reitera la necessitat d’acordar les bases d’aquests procediments, partint de les 

bases publicades anteriorment, i que no es perdi de vista que un dels objectius d’aquestes 

convocatòries és la consolidació dels interinatges. 

Recordem al Director General la necessitat d’incloure en l’Oferta Pública de 2016 

convocatòries d’educadors socials i  de tècnics especialistes. El Director General pren nota. 
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Borsa de treball, cobertura de llocs de treball, vacants, incapacitats temporals i ràtios 

sota mínims.  

Com CCOO ja vam advertir de les conseqüències de la manca de personal  als centres 

penitenciaris. Malgrat haver incorporat treballadors mitjançant amb un “procés exprés” 

d’ampliació de borsa de treball, els comptes no surten: denegacions de gaudiment de permisos 

i vacances, cobertura sota mínims en diferents unitats, etc. 

CCOO rebutja el recurs continu a les “necessitats de servei”. El dèficit de personal no és 

conjuntural, sinó estructural. Les carències de personal, endèmiques en algun centre, estan 

provocant l’abandonament de funcions de vigilància en algunes unitats (poliesportius i mòduls 

amb assignacions testimonials de funcionaris).  S’ha d’assenyalar, per la gravetat i 

transcendència, la cobertura sota mínims dels torns de nit que, entre altres conseqüències, 

impedeix comptar amb el personal necessari per dur a terme els protocols de seguretat més 

bàsics. 

En relació a la borsa de treball, l’Administració ens confirma que només disposa per aquest 

estiu de 4 treballadors. La resta es troben assignats als diferents centres. CCOO creu que s’ha 

actuat de manera irresponsable quan es veia venir l’exhauriment de la borsa d’interins.  

CCOO NO ACCEPTARÀ que la proposta de borsa, que s’han tret de la màniga, menyspreï i 

desvalori l’experiència i la formació del personal que presta o ha prestat serveis com a interí 

als centres penitenciaris. És innegociable que aquestes persones, en qualsevol dels escenaris, 

estiguin situades per davant d’aquells aspirants que superin proves de coneixement en els 

processos selectius o d’aquells que, entrin directament des del carrer.  

Cobertura de vacants, IT’s i altres circumstàncies: Els valors numèrics absoluts que els actuals 

responsables fan servir “som més treballadors que fa uns anys” no serveixen per res. 

Plantegem al Director General que l’augment de mòduls i unitats de vida diferenciada, 

d’accessos i la distribució dels nous centres penitenciaris no té res a veure amb els antics. Això 

comporta que la plantilla d’ un centre amb 4 galeries o mòduls, sigui completament insuficient 

per cobrir, en condicions de seguretat, 9-10 unitats o mòduls independents i diferenciats. El 

Director General es mostra favorable, tal com planteja CCOO, a convocar una reunió 

monogràfica sobre la dotació de personal als centres. 

Selecció a través d’ATRI.  

CCOO destaquem la injustícia d’aquest sistema als serveis penitenciaris. La vulneració dels 

principis d’igualtat, mèrit i capacitat, units a la manca de transparència fan intolerable la seva 

continuïtat en els termes actuals.   

El Director General indica que el sistema d’ATRI funciona bé, i que es fa servir a tots els 

Departaments de la Generalitat sense incidències.  CCOO replica i assenyala que en el medi 

penitenciari s’ha desvirtuat fins a límits escandalosos i que el col·lectiu penitenciari ha 

comprovat que aquest sistema s’ha fet servir per les direccions dels centres per col·locar o 
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vetar a qui els ha vingut de gust. El Director General ens emplaça al grup específic que es 

reunirà el mes de setembre i que ha de canviar les regles de la selecció provisional de personal.  

Formació del personal penitenciari 

CCOO continuem detectant carències en la formació específica del personal penitenciari: 

tractament, personal d’oficines, extinció d’ incendis, intervenció i protocols, autodefensa, etc. 

CCOO sol·licitem que es fixi un pla específic de formació i reciclatge, dotat amb els recursos 

necessaris. El punt de partida ha de ser el manteniment del catàleg formatiu establert l´any 

2015, afegint-hi les accions formatives que corresponguin per a aconseguir la 

professionalització i donar expectatives de promoció al personal dels serveis penitenciaris. És  

necessari, al marge d’incrementar el nombre de cursos impartits pel CEJFE, aprofundir en la 

descentralització i estendre les accions formatives als centres penitenciaris. 

El Director General reconeix la importància de la formació, afirma tenir molt d’interès en què 

els treballadors penitenciaris puguin accedir i formar-se de manera adequada.  Afirma que és 

una qüestió estratègica i pren nota. 

Política de cafeteries i menjadors. 

CCOO trasllada al Director General la situació de les cafeteries d’alguns centres penitenciaris. 

L’Administració és responsable d’un servei que ha de prestar de manera digna, completa i a 

preus assequibles als seus treballadors. Des de l’ assumpció per part del CIRE de la realització 

dels àpats dels interns, i la resta de gestions de les quals pugui derivar-se algun benefici, 

moltes empreses han deixat d’estar interessades en la prestació de certs serveis, tenint en 

compte les condicions que ofereix l’Administració. 

CCOO sol·licitem que el Departament reprengui les gestions per donar una cobertura 

adequada i digna d’aquest servei, totalment imprescindible pels treballadors. El Director 

General pren nota. 

Situació del Centre Obert BCN 2 

Recentment el Director General ha visitat el CO2 BCN, concretament les dependències que fa 

anys estaven habilitades com a secció oberta.   CCOO preguntem si es plantegen un increment 

de la capacitat del centre (que ja supera els 300 interns) o, inclús, l’habilitació com a centre 

obert de la ciutat de Barcelona, abandonant el projecte de construcció d’un nou centre a Zona 

Franca.  La resposta del Director General és rotunda: el projecte de construcció d’un centre 

obert a la Zona Franca és innegociable i continua endavant, tot i que no es farà en els terminis 

previstos inicialment.    

CCOO reiterem la petició d’ampliació de plantilla a 32 Gmo’s i 8 Crimo’s, en atenció al nombre 

d’interns. Cal revisar a l’alça la categoria del centre. CCOO denunciem que ni les baixes s’ estan 

cobrint com cal, reduint encara més el nombre de treballadors. 
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Conclusió 

Per CCOO el Director General s’esforça per mostrar públicament les millors intencions als 

treballadors i als sindicats, tant en les visites als centres, com en les reunions al si dels òrgans 

paritaris. Aquest tarannà s’ha de traslladar a totes les esferes de l’Administració. Els 

treballadors i treballadores van de decepció en decepció, fruit de les restrictives polítiques de 

recursos humans i de determinades carències de material, que impedeixen desenvolupar les 

seves funcions amb condicions mínimes. 

CCOO considera que el pla 2020 de dotació de personal als centres penitenciaris és inviable, a 

causa de les perilloses carències de personal que presenta. La situació als centres penitenciaris 

indica que cal un increment del nombre de treballadors (la dotació dels torns de nit d’ alguns 

centres són intolerables). 

L’aprofundiment en la precarietat de les condicions de prestació del servei ha estat contínua, i 

el personal n’és plenament conscient. Cal recuperar la dignitat i responsabilitat en la gestió d’ 

un servei imprescindible en la nostra societat, i CCOO continuarem lluitant per fer-ho. 

 

CONTINUAREM INFORMANT 

Barcelona, 10 d’agost de 2016 


