
 

“TOT ATURAT” 
REUNIO CATAC AMB EL DTOR GENERAL 

23.02.2011 

 
 

Aquesta ha estat la 1ª reunió que hem mantingut amb el 
Ramon P. director general de Règim Penitenciari i Recursos, 
que estava acompanyat per  Rosa P. responsable de 
Planificació i Promoció de Recursos Humans. 
Per part del nostre sindicat, han participat el secretari general 
de CATAC, el company Sergi B. acompanyat pels membres de 
la secció sindical de presons, els companys Miguel Angel R. 
(coordinador adjunt), Manuel V. G. B. (assessor jurídic) i 
Ramon J. S. (responsable de Formació). 
 

La reunió ha estat una primera presa de contacte amb el nou 
director general, trobada que hem aprofitat per tractar 
d’informar-nos  d’alguns dels plans del nou equip en relació a 
les principals inquietuds del personal. 
 
 

Desenvolupament de la reunió: 
 

1. Informació respecte a la aplicació en el sector penitenciari  
del  Decret 109/2011, de 11 de gener, pel qual s’estableixen 
els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2011 mentre no siguin vigents 
els del 2011 i de la Instrucció 1/2011 de Funció Pública. 
Com sabeu el 13 de gener es va publicar al DOGC aquest Decret, que 
en el seu article 9 tracta les mesures específiques en matèria de 
despeses de personal. Així mateix, en data 8 de febrer, Funció Pública 
ha dictat l' Instrucció per l' aplicació de les mesures específiques en 
matèria de personal previstes en el mateix. No cal dir que l' aplicació 
literal del seu contingut en l' àmbit penitenciari (no es podrien crear 
llocs de reforç ni cobrir places vacants per interins, ni reposar els 
efectius de personal que hagin causat baixa per jubilació, defunció o 
qualsevol altra forma d’extinció definitiva de la relació laboral), pot 
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provocar una situació extremadament difícil pel correcte 
funcionament dels nostres centres penitenciaris. 
Com exemple de la gravetat del tema penseu  que al mes  de juny 
2010, es va viure una situació semblant, però va haver-hi una taxa 
de reposició del 10%, a diferència d’ara que és 0 la taxa de reposició.  
Per tot això, des de CATAC hem insistit al director general en que     
s' ha d’aconseguir pels serveis penitenciaris gaudir de  l’ excepció del 
50% com tenen els departaments d’Educació i Salut. 
Ramon P. ens ha assegurat que es continuen fent gestions per 
aconseguir-ho i que és optimista al respecte perquè la pròpia 
Consellera s' ha implicat en el tema. 
 
2. Obertura del CP. Puig de les Basses. 
El director general ens ha confirmat, el que ja era “vox populi”  que 
en la situació actual no el poden obrir i critica la forma d’actuar de      
l' anterior equip, per tirar endavant diverses actuacions en matèria 
d’equipaments sense tenir garanties econòmiques per poder-ho fer. 
Tot i així, ens ha comentat que l' obertura del CP Puig de les Basses 
és un tema clau i un cop es disposi del pressupost del 2011 serà un 
dels temes que prioritzaran. 
Penseu que anant tot bé  (que el nou pressupost s' aprovi el mes de 
juny),  ens situarem en el darrer trimestre del 2011 o principis del 
2012. 
 
3. Processos de selecció i provisió pendents. 
També ens confirma que s' han paralitzat tots (JU026, concurs de 
trasllats, promoció de nivells, restringit CP Obert Girona, 
comandaments Puig de les Basses...) per aquesta reducció de 
despesa, ara bé, també  ens ha assegurat que un cop es disposi del 
pressupost del 2011 es tornaran a reiniciar. 
 
4. JU026. 
Hem demanat que passarà amb els funcionaris aprovats de la JU026 
quan acabi el període de pràctiques,  ja que cal no oblidar que 
d’acord amb les bases de la pròpia convocatòria l' Administració 
disposa d’un termini màxim de 6 mesos per nomenar-los.  
El director general ens ha indicat que estudiaran formules per poder 
resoldre aquesta situació. Des de CATAC hem manifestat  que tot i 
que el panorama econòmic actual ens fa miques, la seguretat és un 
tema cabdal en el nostre àmbit i cal ser conscients de les 
conseqüències que pot tenir una problemàtica a dins de les presons, 
hem recordat el motí del CP Quatre Camins el 30.04.2004, on 
després surten crèdits extraordinaris  per tot el que calgui.  
Ramon P. diu que el Departament és conscient d’això i per això 
intentaran donar una sortida laboral als aprovats de la JU026, de 
forma prioritària. 
 
 



5. CP El Catllar i altres infraestructures del pla d’equipaments. 
El director general ha criticat,  de forma dura, el model de construcció 
dels nous centres fet en l'anterior etapa, ja que el sistema seguit es 
molt car (recordeu que el Departament no és el  propietari dels nous 
centres sinó l’empresa constructora, a la qual ha de pagar un lloguer 
pel seu ús), igualment, creu que es podrien aprofitar millor 
econòmicament els equipaments construïts si fossin mes grans, amb 
capacitat per 1200 i no 750 interns.  
Un cop feta aquesta reflexió, ens ha informat que el centre 
penitenciari del Catllar esta construït ja en un 60% i en un termini de 
6 mesos estarà enllestit. Pel que fa a Tàrrega i Zona Franca s' estan 
estudiant els seus expedients administratius, però ens indicà que       
l' anterior equip va deixar molt blindat jurídicament el Pla                
d' Equipaments i la no construcció podria comportar fortes 
indemnitzacions. 
Des de CATAC hem recordat que en el seu dia ja varem ser molt 
crítics amb el pla d’equipaments del govern socialista, perquè ja 
veiem que tenia un cost sobre dimensionat i també per la forma de 
posar en funcionament els nous equipaments. No fa falta recordar, 
els problemes que s' han hagut de patir al CP Brians-2, CP Lledoners, 
CP Joves QC i CP Obert BCN-2, per aquesta peculiar forma                
d' inaugurar centres (sense  serveis bàsics com infermeria o cuina, 
amb poc personal, amb constants fallades dels sistemes de seguretat, 
obres pel mig, etc.). 
Finalment, hem recordat al director general tota una sèrie de temes 
que en el marc d’aquesta política de restricció pressupostària, el 
Departament podria reconsiderar com la privatització de les mesures 
alternatives, la gestió del CIRE (hem recordat al director general que 
el nostre sindicat t’he presentada una denúncia a la fiscalia 
anticorrupció per irregularitats en la seva gestió) o el sobre 
dimensionament de càrrecs en el carrer Aragó.  
En relació a aquest últim aspecte, el director general ens ha indicat 
que tenen instruccions de retallar en un 10% l' estructura de la 
Secretaria. 
Per últim, hem demanat al director general que es plantegi la revisió 
d’alguns expedients disciplinaris incoats pel seu predecessor els 
darrers mesos, i que destaquen, al nostre entendre,  per una 
excessiva severitat.    
  
 
Us seguirem informant.  

 
Barcelona, 24 de febrer de 2011 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 

 


