
REUNIÓ GRUP DE TREBALL COMISSIÓ SEGUIMENT
ACORD ÀMBIT PENITENCIARI

 31.10.2014

Assistents Administració: Enric C. P. secretari general  Departament de Justícia; Pere S.
director general serveis penitenciaris; Ferran D. sots director general de recursos humans i
relacions  laborals  del  Departament  Justícia;  Alfons  R.  sots  director  general  de  recursos
humans i econòmics;  Jose L. V. sots director general de centres i gestió penitenciària; Paula
M. sots directora general de programes de rehabilitació i sanitat; Jesús Pl. cap de servei de
gestió de recursos humans;  Montse L.  cap del servei direcció centres del Departament de
Justícia;Patrícia S. tècnica del servei  de recursos humans i econòmics.
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CCOO i UGT. 
Ordre del dia:

1. Presentació de l’Acord del Govern en relació a l’obertura del CP Mas Enric
2. Tancament del CO1 i CP Homes. Informació específica sobre el procés 

previst de tancament i reubicació dels interns del CO1, i de l’afectació a la 
plantilla de personal existent actualment al CO1

Desenvolupament de la sessió:
Enric C. P.,  secretari general Departament de Justícia,’inicia la sessió tractant el punt 2 de
l’ordre del dia Tancament del CPO Barcelona-1 i CP Homes. Informació específica sobre el
procés previst de tancament i reubicació dels interns del CO1, i de l’afectació a la plantilla de
personal existent actualment al CPO Barcelona-1: pel que fa a la informació específica sobre
el procés previst de tancament i reubicació dels interns del CPO Barcelona-1, i de l’afectació
a la plantilla de personal existent actualment al CPO Barcelona-1 afirma  que hi ha  2 punts a
tenir en compte que són la construcció d’un centre obert per aglutinar tots els interns en
regim  obert  de  Barcelona  i  la  construcció  d’un  centre  de  preventius  per  als  interns  de
Barcelona, que com ja sabem tots s’ha arribat a un acord amb l’ajuntament de Barcelona per
a la construcció d’aquests centres  Continua dient que abans del  31.3.15 es tancarà CPO
Barcelona -1 i abans del 31.12.16 es tancarà CPO Barcelona-2 i secció oberta CP Dones.
Les conseqüències pel que fa al servei públic seran que actualment  hi ha 140 interns al
CPO Barcelona-1,  estadísticament depenen d’aquest centre 190 interns els quals 50 estan
ubicats fora del centre en qüestió, els quals serien distribuïts entre les  places disponibles a
la secció oberta del CP Dones, CPO Barcelona 2, i també hi ha capacitat disponible al CE
Til·lers (en el centre mèdic psiquiàtric joves). Enric  C. diu que la conselleria de justícia té un
pla “Z”   en el  supòsit   que el  pacte bilateral  entre generalitat  i  ajuntament  no s’arribi  a
materialitzar. CATAC-IAC pregunta si hi ha alguna queixa sobre  la tasca dels treballadors, la
tasca dels equips, demana informació sobre el  criteri  tècnic que s’ha utilitzat  per decidir
tancar un centre que funciona. Enric C. diu que la tasca dels treballadors no té res a veure,
que és excel·lent, però hi ha un pla de contingència i el departament pot variar-lo, tenen
plans però no els tenen tancats. El secretari general diu que la zona franca no és un lloc
òptim per ubicar el centre obert perquè ell esta convençut que ha d’estar integrat a la ciutat,
ells van proposar la zona de Sant Andreu però l’ajuntament si  ha negat i  podria dir-nos
moltes més propostes d’ubicació, per això,  diu,  que el tema no esta tancat del tot.  Les
OOSS demanen que  consti  en  acta  que no estem d’acord  amb el  tancament  del  CPO
Barcelona-1 fins que estigui construït el nou centre. El secretari general diu que tractarà  el
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tema  dels  treballadors  quan  el  tema  funcional,  d’emplaçament  i  infraestructures,estigui
tancat,  detalla  l’avantatge  econòmic  que  suposa  aquest  pacte  amb  l’ajuntament,  qui
proporciona els diners necessaris  per la construcció del   nou centre obert a canvi de regalar
la  Generalitat  a  la  ciutat  de  Barcelona  uns  terrenys.  Pere  S.,  director  general  serveis
penitenciaris,  ens informa que ara  la  Generalitat  no  té  diners  per  construir  el  centre  de
preventius i centre obert i que l’ajuntament ha volgut visualitzar un acte de debò, en un tema
que s’ha tractat des de fa molt d’anys com és el tancament del CP Homes Barcelona,  i que
aquest acte sigui  formalitzat d’alguna manera i és per això que es començarà tancant el
CPO Barcelona-1. Pere S. diu que encertat o no és un trema que l’ajuntament ha demanat.
Enric C. diu que pel que fa al tema de personal  el compromís és que els 33 treballadors del
CPO Barcelona-1, inclosa la direcció del centre, personal interí, personal en comissions de
servei  i  personal  eventual,   tinguin unes condicions satisfactòries, afegeix que es poden
pactar situacions definitives o transitòries i que  no farà cap estalvi. CATAC-IAC  insisteix a
demanar  on són els informes tècnics perquè el que ens interessa és el servei i que des de
l’inici d’aquest grup de treball s’ha dit que el CP Homes Barcelona es tancaria, que s’han
tancat altres centres i el personal s’ha traslladat, però que   ara és un tema electoral, polític, i
és  més  normal  construir  un  centre  obert  -el  qual  no  és  un  centre  penitenciari-  que  la
construcció pot esta acabada en  6 mesos, que desmantellar un projecte que funciona. 
1.Presentació de l’Acord del Govern en relació a l’obertura del CP Mas Enric. Enric C. ens
informa  que aquest centre té prevista  l’obertura l’últim trimestre del 2015, que s’estan fent
els accessos, que la diputació de Tarragona està  construint  una  la rotonda per la carretera
de Tarragona per tal de millorar l’accés al CP Mas Enric. Vol saber la nostre opinió sobre la
proposta de l’Acord de govern, el qual us adjuntem,  i ens informa que la publicació d’aquest
suposarà poder publicar el concurs restringit per el CPO Tarragona. Al CP Mas Enric es farà
igual que es va fer al CP Puig de les Basses integrant  un equip avançat i l’obertura seria per
fases, iniciant-la amb els interns del CP Tarragona  i a partir 1.1.16 començarien els trasllats
dels  interns  amb arrelament  a  Tarragona,  uns  700  interns.  Alhora  hi  haurà  un  concurs
general  de  trasllats  de  llocs  base.  CATAC-IAC  demana  a  veure  què  passa  amb  els
professionals del grup D que estan fora de Tarragona i volen accedir a aquest CP Mas Enric.
Enric C. diu que no poden convocar oposicions per pressupost i que es tractarà aquest tema
en la propera reunió grup de treball.  Ens lliuren els document que us adjuntem sobre el
dimensionament  del  CP  Mas  Enric  i  CPO  Tarragona  .  Les  assignacions  directes  i
supressions de llocs de treball no consten en la relació,  puntualitza Montse L., cap del servei
direcció centres del Departament de Justícia. Les OOSS hem reiterat que no estem d’acord
amb el dimensionament del CP Obert Tarragona, el qual ha de ser  segons el Model de 150
interns al medi obert pactat. Enric C. diu que en el CPO Girona va cedir a les pressions de
mantenir el dimensionament de places convocades en el concurs restringit resolt però essent
aquestes a extingir per acabar tenint el mateix dimensionament que el que ells tenen com a
model que és el dimensionament del  CPO Barcelona-2 el qual han contemplat per el CPO
Tarragona. 
Enric  C.  diu  que  en  una  situació  normal  es  faria  concurs  de  trasllats  de  llocs  base  i
comandaments  però  com  que  hi  ha  el  tema  sobre  la  Sentencia  del  concurs  de
comandaments del 2008 no poden convocar concurs de trasllats de comandaments fins que
quedi definitivament resolt l’últim concurs. Pere S. diu que s’ha complicat el tema per l’auto
30.09.14 del concurs de comandaments 2008 que ordena la suspensió de la prova el criteri
de la direcció general sobre la resolució definitiva d’aquest afer és la validació de la correcció
de la prova en quan no tingui efectes a tercers perquè numero de presentats a realitzar
aquesta prova són pràcticament tots el ja estan desenvolupant la tasca i extraprocessalment
tanca, si escau, el tema. CATAC-IAC demana la compensació del dia per aquest examen.
Ferran D., sots director general de recursos humans i relacions laborals del Departament
Justícia, diu  que si  es participa voluntàriament no ho han de compensar  a  no ser  que



estesin treballant que és el temps indispensable per fer la prova, recordem   que la direcció
general és qui els ha convocat a fer la prova.
CATAC-IAC demana que a més es convoqui una  oposició després de la convocatòria del
concurs restringit per el CP Mas Enric, puntualitza que   sigui convocat el concurs restringit
per al CPO Tarragona, el concurs de trasllats general i una oposició.
Pel que fa a oposicions Enric C. diu que el Ministeri d’Hisenda ha tancat el fet de poder
convocar processos selectius excepte a presons que poden cobrir el 50% , que realment són
10 places,  però   la  Generalitat  esta  disposada  a  acumular  tots  el  10%  a  alguns llocs
determinats , per tant serien unes 50 o 100 places les acumularien a l’àmbit penitenciari a
rehabilitació,  com que no ho poden convocar oposicions  a tots els llocs Enric C. diu que
estan estudiant on poder fer-ho, afegeix que hi ha 2 ofertes públiques suspeses: juristes i
psicòlegs, que  podrien aixecar la suspensió d’aquestes convocatòries. CATAC-IAC demana
que en el cas que  s’aixequés la suspensió, si  les 50 o 100 places serien addicionals a
aquestes. Enric C. diu que no, que l’oferta eren 110 de psicòlegs i 46 juristes un total de 156,
que seria únicament el que podrien convocar i que seria la modalitat de concurs oposició.
Enric C. diu que hi ha la garantia de retornar  100% del sou i horari als interins retallats i el
pagament de les pagues extres en cas que s’aprovi el pressupost del 2015 i ell confia que
seran aprovats. 
Es marca com a data per la propera reunió el dia 19.11.14 a les 10 hores.

Us seguirem informant.

Barcelona,  31 d’octubre de 2014
Secció sindical de presons
CATAC-IAC

Documentació:
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Dimensionament CP Mas Enric i CPO Tarragona 31.10.14

RLT CP Tarragona 31.10.14
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