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REUNIÓ SUBGRUP TREBALL:                                                                

ESTUDI REDIMENSIONAMENT DEL PERSONAL D’ÀMBIT INTERIOR   

Assisteixen a la reunió, per part de l’Administració: Enric C. P. secretari general del 

Departament de Justícia; Pere S. director general de serveis penitenciaris i rehabilitació; 

Ferran D. Sots director general de recursos humans i econòmics; Jose  L. V. sots director 

general de centres i gestió penitenciari; Carlos G.  Cap de l’àrea de seguretat penitenciaria; 

Montse L. cap de serveis de direcció de centres del Departament de Justícia; Jesús P. Cap 

de servei de gestió de recursos humans; Patricia S. tècnica de servei de recursos humans i 

econòmics i secretaria del grup de treball. 

 Per part dels sindicats, CCOO, UGT, CATAC i CSIF. 

A proposta de l’administració, convoquen i creen el subgrup de treball relatiu a: 

1. Estudi del redimensionament del personal de l’àmbit d´interior de centres penitenciaris  

Propostes del subgrup de treball 

INICI SESSIÓ: PRESENTACIÓ DE L´ESTUDI DEL REDIMENSIONAMENT DEL 

PERSONAL D´INTERIOR DELS CENTRES PENITENCIARIS 

El secretari del Departament de Justícia i els responsables de la Direcció General, ens 

esmenten que aquesta és una de les primeres reunions on exposaran l´estudi que han 

realitzat segons les necessitats, en primer lloc de personal d’àmbit interior, després de 

rehabilitació i d’oficines. Inicialment fan esment, a que no ha sigut fàcil tractar de fixar un 

estàndard adequat tenint en compte les diferencies entre centres nous i antics, 

Ens informen que per establir el següent nombre, han tingut com a referent l’obertura dels 

nous centres, una visió realista de la gestió  en tots els àmbits i les variables tecnològiques. 

UNITATS VIDA 

ORDINARIA 

CUSI FUNCIONARIS DE VIGILANCIA 

INTERIOR 

FUNCIONARIS DE 

CABINA 

Fins 150 interns 1 2 1 

De 150 a 225 int. 1 3 1 

De 225 a 300 int. 1 4 1 

Més de 300 int. 1 5 1 
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DERT CUSI FUNCIONARIS DE 

VIGILANCIA INTERIOR 

FUNCIONARIS DE 

CABINA 

Fins 30 interns 1 2 1 

De 30 a 50 int. 1 3 1 

Més de 50int. 1 

(1CUE) 

6 1 

INFERMERIA 1 3 1 

INGRESSOS (Centres de Penats) 1 2 1 

INGRESSOS (Centres amb 

preventius referents a la província) 

1 3 1 

 

En referència a l’àmbit prestacional ens informen que, donada l’especificitat de les seves 

funcions, caldria la reordenació en les següents àrees, incloent els seus accessos i cabines: 

1- Àrea de serveis interiors (Economat, cuina , bugaderia..) 

2- Àrea de serveis exteriors (Paqueteria, comunicacions) 

3- Àrea d´unitats de suport interior (oficines suport interior, OIT, Ajudantia, 

Poliesportiu..) 

4- Àrea de Tallers 

En referència a la resta de personal: 

1-GAMV: Donaria cobertura a la resta de les zones 

2-CAF:serien per a cadascuna de les àrees prestacionals 

Segons declara el secretari del Departament de Justícia, aquest plantejament provocarà un 

increment de plantilla en termes generals, tot i que també diu que algun centre podria tenir un 

excés de dotació. 

CCOO mostrem el nostre total desacord en la valoració feta pel departament, reduint a valors 

numèrics sense tenir en compte tots els criteris i variables reals que afecten cada presó i 

cada departament o unitat de vida.  
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Que diguin verbalment que han valorat algunes variables no és prou, i nosaltres veiem una 

intenció clara i especifica d’atac al model penitenciari català i a tot el conjunt de professionals 

que el formen. No pot ser correcta la valoració, ni els paràmetres que han fet servir ja que en 

cap moment hem aconseguit gaudir d´uns serveis correctament dotats amb prou estabilitat 

com per a poder introduir aquesta realitat a l´estudi. Valorem que es tracta d´una manera de 

liquidar places en general, eliminar llocs de treball, vacants pressupostades no cobertes.. i 

l´excusa per evitar complir les relacions de llocs de treball (RLT) 

CCOO i la resta de sindicats hem demanat que s’introdueixin altres criteris: categoria dels 

centres (revisades a l’alça), casuística de cada centre, variable conflictivitat, cobertura real 

fixada  a la RLT, disseny dels centres i les cabines.. entre d´altres que plantejarem per que  

es valorin en la propera reunió. També una nova valoració del complement específic 

(l´administració no sap donar resposta a com esta fixat i en quins termes). CCOO està 

elaborant una proposta alternativa que enviarem a l’Administració. 

El secretari general del Departament de Justícia ens informa que, amb ocasió del futur 

tancament del centre penitenciari d´Homes, plantejaran la unificació de categories dels 

centres. 

CCOO preguntem si aquesta previsió és el servei mínim i que, en tot cas, caldria afegir al 

que finalment s’acabi concretant el 25%, en concepte de coeficient se simultaneïtat, per a 

poder garantir el gaudiment  de dies, tal i com tenim pactat. El secretari general especifica 

que continuarem concretant en les properes reunions. 

PROPER CONCURS DE TRASLLATS:   

En la reunió anterior CCOO vam sol·licitar formalment a l´Administració, i en concret al 

secretari del Departament de Justícia, que tal i com s’havia compromès, sortissin  totes les 

places vacants existents en tots els centres penitenciaris. Ens donen les següents dades 

corresponents als centres de la ciutat de Barcelona: 

 Al Centre Obert 1: informen de 14 definitives (11GMO,3GO) 

 Al Centre Obert 2: informen de 25 definitives (21 GMO, 4 GO) i una plaça en 

adscripció provisional.  Es corrobora que existeixen dos al CO2 i no només una. 

 CO nou a Zona Franca: Ens informen que els seus càlculs és que requeriran 40 

treballadors nous. 

 Al CP Dones: 75 places definitives i una comissió de serveis. La previsió és que 

caldran 82 totals (es generarien 6 llocs nous) 

 Al CP d´Homes: Afirmen que hi ha un total de 279 funcionaris genèrics, més  14 

provisionals, interins o comissions de servei (293 totals).  
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El secretari general afirma que el futur centre de preventius de Barcelona estaria dotat de 

193 (dades tretes de la màniga sense cap concreció). 

En referència a les dades que plantegen, afirmen que no hi ha suficients places en la localitat 

de Barcelona per absorbir la totalitat de la plantilla del CP d´Homes. CCOO afirmem que no 

tenim clar que finalment es traslladi el centre de preventius a cap lloc, no han iniciat encara 

les obres, només han ensorrat l’antic CO1 i les eleccions podrien incidir, en el  futur incert, de 

la construcció d´aquest centre. CCOO demanem, en tot cas, que surtin la TOTALITAT de 

places de Mas d´Enric i la TOTALITAT de vacants pressupostades no cobertes que falten. 

Totes les OOSS coincidim en aquesta demanda.  

Barcelona 24 d’abril de 2015 

 

US CONTINUAREM INFORMANT  

  

 

 

 

 

 

 


