
COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
02.10.2013 

Assistents Administració:  Enric C. P. secretari general Departament de Justícia; Pere S. director general serveis 
penitenciaris; Alfons R. sots director general de recursos humans i econòmics; Paula M. sots directora general de 
programes de rehabilitació i sanitat; Ferran D. sots director general de recursos humans i relacions laborals del 
Departament Justícia;  Jose L. V. sots director general de centres i gestió penitenciària; Carlos Gr. cap de l’àrea de 
seguretat penitenciaria; Jesús Pl. cap de servei de gestió de recursos humans; Joan N. cap de l’àrea de personal funcionari 
del Departament de Governació; Pedro D. responsable del pla directiu d’equipaments penitenciaris; Montserrat B. del 
Departament d’Economia i Finances,  Patrícia S. tècnica del servei  de recursos humans i econòmics. 
 
Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior. 
2. Presentació del PEP pel director general de Serveis Penitenciaris. 
3. Mobilitat temporal de funcionaris/es de carrera. 
4. Horari i presència obligatòria del personal interí de l’àmbit de Rehabilitació. 
5. Breus organitzacions sindicals 
 

Desenvolupament de la sessió: 
2. Presentació del PEP pel director general de Serveis Penit enciaris:  Enric C.,secretari general Departament de 
Justícia, fa una introducció sobre el Projecte Pla Director d’Equipaments Penitenciaris, PEP, informant-nos que es va 
presentar al Govern el dimarts i esta previst el dijous a la tarda presentar-lo al Parlament, diu que en línees generals  
l’objectiu de la Conselleria és eliminar diferencies entre: centres penitenciaris  nous i vells; població interna masculina i 
femenina.  
Pere S., director general serveis penitenciaris, intervé informant-nos  que Pedro D., responsable del pla directiu 
d’equipaments penitenciaris, és qui esta treballant amb  el nous centres, i que es treballarà amb la part social però és 
reuniran amb nosaltres quan el projecte estigui madur. Enric C. matisa que  es tracte d’un projecte i que no és un pla tancat 
ja que falta l’aprovació. Pere S .informa que   ahir van presentar el PEP  a tots els directors dels centres penitenciaris i 
afegeix que un objectiu es les dones, les quals  haurien de tenir un tractament d’intervenció diferent. Un altre objectiu és el 
model obert , tenen intenció de construir un centre penitenciari obert al casc urbà de Barcelona, segurament a un terreny a  
la zona de Sant Andreu propietat de l’ajuntament de Barcelona , això suposaria l’esponjament de la població masculina del 
CP Dones (quedaria amb la galeria de mares , internes preventives i internes medi obert perquè les internes penades les 
esponjaria el mòdul 2 de dones del CP Brians-1, el qual s’adequaria fins que no hagin construït un  centre de penats mixt de 
Barcelona). Aquest centre obert tindria capacitat per a uns 800 interns i alguns centres penitenciaris, com són CP Girona i 
CP Tarragona hauran de reconvertir-los en centres penitenciaris oberts, tot i que si reben una oferta per els terrenys tenen 
clar que els vendrien i construirien un centre obert nou al cas urbà de Tarragona i Girona. La remodelació de centres haurà 
de preveure si s’ha de buidar per tant si és dona el cas afectaria al personal. Enric C. diu que això es treballarà en bloc, 
primer Girona i  desprès Tarragonai finalment Barcelona.  
També un del objectius és construir un  centre de preventius amb capacitat per a uns 900 interns al centre urbà de 
Barcelona però no serà abans de l’acabament d’aquesta legislatura perquè va lligat amb el tancament del CP Homes 
Barcelona, puntualitza que abans de finalitzar l’any 2016 els interns preventius del CP Homes Barcelona haurien d’anar al 
CP  Brians-2, on al 2015 es començarà a remodelar el mòdul d’ingressos igual que adequació funcional de dones. També 
tenen pensat la construcció a l’any 2017-18 d’un nou centre penitenciari mixt per a penats a Barcelona. Enric C. diu que 
l’objectiu és que al final del pla, any 2020, puguin haver com a màxim dos interns per cel·la.  
Volen adaptar i desenvolupar el model penitenciari català de tractament als diferents graus. Volen  desenvolupar un model 
d’actuació específic per  interns preventius, sobretot primaris, diferenciar el tractament del presos preventius primaris de 
reincidents; definir un nou model funcional de medi obert, adequar els equipaments per a dones (tenen pensat fer una 
reforma estructural CP Dones), aconseguir major eficiència equipaments penitenciaris , per això han parlat amb el Síndic de 
greuges per tal d’aclarir els malentesos existents, l’objectiu és millorar la qualitat de feina i que els centres responguin  a 
l’eficàcia i eficiència, així com millorar les condicions laborals del personal Pere S. diu que el personal del CP Homes 
Barcelona  fa una gran tasca però cal millorar la qualitat de mateix. 
Pedro D. mitjançant un power point fa l’exposició del PEP: 
Els antecedents del PEP són el Pla director d’equipaments penitenciaris 2004-10 i el Document anomenat Pla nacional 
d’execució penal (2008). 
Els motius de la revisió de les anteriors planificacions han estat bàsicament: el creixement de la població penitenciaria per 
sota del previst l’any 2008, 2000 interns menys a finals de l’any 2012, el context econòmic actual i la contenció 
pressupostària de les administracions públiques. 
Les previsions de demanda futura és amb una població actual 9984 interns acabar a l’any 2020 amb una població d’11631. 
Els objectius són: disposar d’un pla ajustat a les noves previsions de població penitenciaria; procedir al tancament del CP 
Homes Barcelona (La Model); disposar d’equipaments òptims per desenvolupar el model penitenciari català; desenvolupar 
un model d’actuació específic per interns preventius; definir un nou model funcional per a equipaments de medi obert; 
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adequar els equipaments per a dones; aconseguir una major eficiència dels equipaments penitenciaris i millorar les 
condicions laborals  i de seguretat del nostre personal . Les actuacions previstes són:  
-Construcció de centres penitenciaris: preventius, CPO de capacitat per 800 interns, previsió d’un nou centre de Penats 
(mixt) atenent el creixement real de població, període 2017-2020. 
-Posada en servei dels CP Puig de les basses i mas d’Enric. 
-Tancament dels centres penitenciaris obsolets: CPHB, Figueres CO BCN 1 i CO BCN 2. 
-Remodelació CP Dones. 
-Reconversió dels centres penitenciaris de Girona i Tarragona en centres oberts. 
Es descarta la construcció del CP Preventius Zona Franca (s’han plantejat la renuncia del terreny), CP Dones (Sant Llorenç 
d’Hortons s’han plantejat la venta del terreny) i CP Tàrrega. 
La capacitat resultant al 2020 serà de: regim ordinari homes 9650 interns;  regim ordinari dones 672 internes; regim obert 
homes 1535 interns ; regim obert dones 210 internes . Totals 12067 interns. 
Pel que fa a la temporalització serà: 
2014: obertura CP Puig de les Basses (mes de juny) 
2015: obertura CP Mas Enric 
2015-16 reconversió CP Tarragona en centre obert 
2014: conversió CP Girona en centre obert. 
2015-16: adequació funcional CP Dones Barcelona 
2015-16: remodelació ingressos CP Brians-2 
2014-16: construcció nou CP Obert Sant Andreu 
2014-16: construcció nou CP Preventius Barcelona 
2017-21: construcció nou CP Penats Mixt 
2016: tancament CP Obert Barcelona-2 
2016: tancament CP Homes Barcelona 
2016: tancament CP Obert Barcelona-1 
2014: tancament CP Figueres 
Enric C. informa que a partir d’avui el sotsdirector general de recursos humans ja pot parlar de dimensionament CP Puig de 
les Basses i del CP Obert Girona. 
Enric C. diu que CPHT el tenen en estat òptim, i això suposa una bona senyal. Pel que fa al tema sanitari estan encallats 
per el problema integració personal a ICS. Actualment hi ha un acord entre ICS salut però cal validació del Departament 
d’Economia i podrien entrar a fer la negociació sobre aquest tema. Hi ha un problema d’augment de  malalties mentals però 
no és un problema únicament de l’àmbit penitenciari  si no de la societat , diu que determinades persones estan tancades 
en un centre penitenciari quan han d’estar en un centre psiquiàtric perquè a la pràctica és una doble discriminació, hi ha un 
problema amb els malalts psiquiàtrics que no han comés cap delicte.  
 
3. Mobilitat temporal de funcionaris/es de carrera:  CATAC-IAC sol·licita informació  sobre les permutes i les comissions 
de servei informant que no provoca cap distorsió, hem demanat  el desbloqueig  de les permutes sol·licitades així com les 
comissions de servei i poder estar en la gestió de les mateixes perquè l’ultima reunió de la subcomissió de comissions de 
servei va ser el 30.05.2008. En el moment actual  no es convoquen concursos de trasllats per tant cal donar una resposta i 
no bloquejar la mobilitat. Les tres organitzacions sindicals demanem convocatòria de concursos de trasllats. Alfons R. diu 
que des del punt de vista tècnic és millor els concursos de trasllat però la situació de comissió servei el temps màxim és de 
2 anys i per necessitats de servei l’Administració ho autoritza o no, continua dient que la permuta és un mini concurs de 
trasllat de forma definitiva, esta regulat però de forma excepcional, els representants de l’Administració  no són partidaris de 
les permutes perquè suposa que les places afectades per la permuta ja no sortiran a concurs i pot afectar a altres 
beneficiaris, tercers a qui els pot perjudicar, s’ha de justificar perquè és una situació extraordinària. Finalment ens informa 
que  si hi ha sol·licituds de comissió de serveis  que comporten un benefici i es sol·liciten dins del marc normatiu 
s’autoritzaran. 
Alfons R. diu que el concurs de trasllats no és fàcil gestionar i amb l’obertura del CP Puig de les Basses, el personal del 
procés selectiu JU026 que ha d’incorporar-se en aquest nou CP,  personal que ha concursat en el concurs de 
comandaments , personal de tractament que han de contractar i la Sentència del concurs de  comandaments de l’àmbit 
d’interior del 2008 no poden gestionar en aquests moments  un concurs de trasllat . Ens informa que un cop resolt l’obertura 
CP Puig Basses convocaran concurs de trasllats per llocs base. Enric C. diu que  pel que fa a la Sentència sobre el concurs 
de comandaments de l’any 2008 no mourà peça fins que el Tribunal ho dicti. Pere S. diu que s’haurà de trobar una sortida 
acordada entre tots perquè el jutge no dona la solució definitiva. 
 
4. Horari i presència obligatòria del personal inte rí de l’àmbit de Rehabilitació:  en la franja de presencia obligatòria el 
personal ha d’estar al centre de treball, presenten el cas d’un educador (personal interí reduït 15%) amb reducció per  tenir 
cura d’un fill al CP Lledoners que obliguen agafar-se la reducció en la franja flexible no quedant sol·lucionat el motiu de la 
sol·licitud que és tenir cura d’un fill. Jesús Pl. Insisteix en que se l’han d’agafar en la part flexible. Els sindicats demanem 
que la reducció 1/3 per  tenir cura d’un fill es pugui aplicar per atendre la necessitat del demandant. Alfons R. diu que pel 
que fa al tema maternal, degudament justificat i remarca que volen una documentació que justifiqui la sol·licitud, tindran més 
cura i podran fer l’excepció i autoritzar-ho, però no  amb la reducció per interès personal que caldrà atendre l’horari de 
permanència obligatòria. Això no afecta a l’àmbit d’interior perquè va per torns. 
 
5. Breus organitzacions sindicals:  
Uniforme: Alfons R. diu que han fet recopilació de les dades sobre l’estoc i han preguntat les talles perquè la voluntat, si es 
pot aquest any i si no el vinent, és  comprar vestuari nou, pel que fa a la confecció dels uniformes al CIRE s’ha plantejat 
però no esta tancat, no pot dir res més pel que fa a l’avantprojecte pressupost. Alfons R. diu que si creiem que hi ha 
elements de millora dels uniformes els  fem arribar i si ho poden fer al CIRE ho faran (aplicant  les mesures de seguretat 
adequades, elaborat la confecció en zones diferents per tal de no poder tenir un uniforme complert)  perquè retroalimenta el 



sistema. Actualment al CP Brians-2 s’estan confeccionat uniformes per a  guardes de seguretat  i cal tenir un exhaustiu 
control per tal d’evitar la desaparició dels mateixos. 
CATAC-IAC sol·licita ampliar el període de presentació tallatge, Alfons R. diu que no hi ha problema. 
Places àmbit penitenciari publicades ATRI: Ferran D.,  diu que només poden informar de la persona seleccionada perquè hi 
ha situacions complicades, l’aplicació de la norma dona possibilitat de presentació a tothom. Joan N. diu que la mesa 
sectorial hi ha una comissió que treballa per regular això. Ferran D.  diu que per un tema de protecció de dades no ens 
poden lliurar la informació de qui es presenta. CATAC-IAC demana que s’informi únicament amb dades parcials del número 
del DNI. Els representants de l’Adnministració es tanquen en banda a donar cap tipus d’informació. 
-Dotació walkis operatius a tots els centres penitenciaris de Catalunya: CP Model 104; CP Dones 37; CP Joves Quatre 
Camins 70; CP Girona 20; CP Figueres 37; CP Ponent 110;  CP Quatre Camins 207;  CP Brians-1 151;  CP Brians-2 293; 
CP Lledoners  99; CP Obert Barcelona-1 3; CP Obert Barcelona-2 10; CP Obert Lleida 4; CP Hospital Penitenciari Terrassa 
11; el total de walkies és de 1199. Carlos Gr. afegeix que la dotació de  walkies per CP Puig de les Basses serà de  90 (no 
poden dir-nos si seran nous o vells).   
-Informació concurs general de trasllats a l’estat espanyol: no ens poden donar informació. 
-Pel que fa a l’Acord de govern de reducció de jornada i sou en un  15% al personal interí,  volem saber si hi ha alguna 
petició per tal de modificar  aquesta mesura. Amb el PEP presentat sembla ser que volen  potenciar MO, expulsions... i això 
suposa  un sobreesforç per el personal de tractament, el qual esta majoritàriament reduït. Ferran  D. diu que com bé sabem 
ells van intentar exonerar al personal de tractament de l’Acord de govern al igual que el personal de Justícia Juvenil que 
com que treballava per torns van poder excepcionar-los de l’aplicació de l’Acord, alhora  diu que ara tornaran a sol·licitar-ho. 
-CATAC-IAC continua demanant la signatura de totes les actes pendents i informem que el total és de 22 actes pendents de 
signatura. Informem que avui signarem  4 actes i pel que fa a la resta els hi enviem la relació detallada perquè ho han de 
comprovar. 
-Donat que el secretari general ha  informat al principi de la reunió que a partir d’avui el sotsdirector general ja pot parlar de 
dimensionament del CP Puig de les Basses i CP Obert Girona, demanem informació sobre això, tot i que no estava en els 
nostres breus perquè l’únic que sabem és que la dotació serà de 90 walkies . Alfons R. diu que encara no ho tenen madur, 
que hi estan treballant. Reiterem la demanda pel que fa a quan  tindran les dades, Alfons R. diu que quan ho tinguin ens ho 
lliuraran. Pel que fa a la informació sobre la data obertura CP Puig de les Basses  i Mas Enric és un tema que ja s’ha tractat 
al principi. Hem demanat la creació subcomissió  per tal de gestionar calendarització de les diferents fases d’obertura, 
 trasllat interns, trasllat personal del CP Girona (abans de l’obertura cal regular el transport dels funcionaris desplaçats del 
CP Girona perquè l’Acord del pacte de tancaments de centres 16.06.08 en el seu punt 3 i l’acta 8/05/2008 pel que fa al 
tancament CP Joves estableix que l’administració garantirà un sistema de transport per tot el personal afectat per el trasllat.  
-Hem demanat informació sobre l’execució de la Sentencia del concurs comandaments de l’àmbit d’interior de  l’any 2008 
(JU/CP003/2008): abast del personal afectat, informació sobre les solucions que pensa adoptar l'Administració. Alfons R. 
diu que al principi de la reunió ja han dit que fins el jutge no dictamini l’execució de la sentència no faran res. CATAC-IAC 
diu que el retard en l’aplicació de la Sentència suposa per l’Administració un cost mensual de 20000 euros. 
 
Valoració de CATAC-IAC: no podem valorar de dades concretes donat que no hi ha cap nova aportació, les dades que 
ens han transmès els representants de l’Adminitració han estat genèriques i per tots conegudes. El que si es desprèn és 
tota una operació de maquillatge informatiu per tal de “anar passant” quan la realitat és que anem com en els últims temps 
amb una sabata i una espardenya. Recordeu temes com dotacions, vestuari, estat del material, estat de les infraestrucres, 
estat de salubritat, coses que CATAC-IAC mai no es cansarà de posar de manifest i reclamar-ne la solució.   
 
Us seguirem informant. 
 
Barcelona, 2 d’octubre  de 201 
Secció sindical de presons  
CATAC-IAC  


