
 

COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
13.09.2011 

Assistents Administració: Rosa P. Sots directora general de Recursos Humans 
i Econòmics; Ferran D. Sots director general de Recursos Humans i Relacions 
Laborals del Departament Justícia; Carlos Gr. cap de l’àrea de  Règim Interior 
Penitenciari; Jesús P. cap de servei de gestió de Recursos Humans i Ferran C. 
cap de secció de Selecció i Provisió; M. Jesús M. E. coordinadora; Raquel Ll. 
representant del Departament de la Funció Pública. 
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT. 
Ordre del dia: 
1.Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 10 de maig de 2011. 
2.Informació circular d’estrangeria. 
3.Informació Acord de govern 2/08/2011 pel qual s’aproven mesures sobre  
nomenaments i contractacions de personal temporal en l’exercici   pressupostari 
2011. 
4.Breus organitzacions sindicals. 
5.Torn obert de paraules. 
 
Desenvolupament de la reunió: 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 10 de maig de 
2011: 
S’aprova i es signa l’acta de la sessió del 10/05/11. 
 
 
1.Informació respecte circular 1/2011 sobre estrangeria als centres 
penitenciaris de Catalunya:  
M. Jesús M. E. ens informa que un dels objectius principals dels nous 
responsables de l’Administració era regular tot el tema d’estrangeria, al llarg de 
la darrera dècada, la població estrangera a l’Estat espanyol, i a Catalunya en 
particular, ha experimentat un creixement extraordinari. Es  va crear una 
comissió mixta, on hi havien juristes criminòlegs, i van treballar el tema 
d’estrangeria  amb la Delegació del  Govern, la fiscalia, la brigada 
d’estrangeria,... fent un esforç de coordinació entre tots per a treballar en el 
tema de tots els interns estrangers il�legals, sense permís de residència, per tal 
de treure pressió al sistema penitenciari. M. Jesús M. afegeix que el Reglament 
d’estrangeria va facilitar l’estudi i que l’estrangeria ens afecta sobretot pel que 
fa  a la variable de la  regularització. Un dels objectius bàsics de la circular 
1/2011 sobre estrangeria als centres penitenciaris de Catalunya és la 
identificació dels estrangers i amb la col�laboració del Cos Nacional de Policia ho 
facilitarà, aquest objectiu  estarà coordinat bàsicament per: l’àrea d’informació i 
seguretat (AIS), els centres penitenciaris (CP’S) i per el Cos Nacional de Policia 
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(CNP). AIS  serà qui informarà als CP’S, concretament a les oficines de gestió 
penitenciaria, i al CNP. 
Cal llegir la circular però fent un resum de la mateixa  el procediment de treball 
amb els interns estrangers il�legals, sense permís de residència, és important 
perquè la informació que tindran aquests interns, per part dels treballadors 
socials i dels juristes criminòlegs, serà de les possibilitats reals. S’evitarà  donar 
expectatives que no es podran complir, el panorama econòmic  actual no ho 
facilita (un intern penat estranger il�legal no podrà gaudir de permisos, no podrà 
sortir a treballar a medi obert, etc...i per tant el compliment de la pena privativa 
de llibertat serà de la seva totalitat al l’interior dels centres penitenciaris). 
S’oferirà al intern penat estranger il�legal que de forma voluntària pugui 
sol�licitar: la substitució d’una  pena menor a 6 anys per l’expulsió al seu país 
d’origen;  la substitució de la pena al compliment de les ¾ parts de la condemna 
per l’expulsió al seu país d’origen; la substitució de la pena a la classificació en 
tercer grau de tractament per l’expulsió al seu país d’origen; ser traslladat al 
seu país d’origen per continuar el compliment de la condemna, pel conveni 
d’Estrasburg i altres convenis bilaterals; al JVP de compliment de la llibertat 
condicional en el seu país d’origen o residència.  
No s’aplicarà retroactivament per evitar problemes de convivència,  es treballarà 
amb els nous interns, la tasca bàsicament serà dels treballadors socials  i dels 
juristes, i durant el temps de condemna s’anirà realitzant l’expedient 
d’estrangeria que  M. Jesús M., afegeix, que ja es feia però ara es farà de forma 
més ordenada i segurament al llarg de la pràctica s’haurà d’anar 
modificant...però la perspectiva és que la gent estrangera penada sense estar 
regularitzada , és a dir sense tenir documentació, residència,...marxin de forma 
voluntària per ajudar a la desmassificació dels centres penitenciaris perquè 
donat el panorama econòmic actual no s’obriran més presons noves no 
programades, Rosa P., Sots directora general de Recursos Humans i Econòmics, 
ens informa  que, per tant,  a curt/mitjà termini  quedarà paralitzat el pla 
d’equipaments e infraestructures.  
M. Jesús M.  comenta que segons un estudi de la Universitat de Girona dels 
4000 interns estrangers sense permís de residència que tenim, uns 2000 
podrien retornar al seu país amb l’aplicació d’aquesta circular. També ens ha 
aclarit, davant la demanda de les forces sindicals, que el impacte laboral, serà 
mínim perquè és l’AIS  (hi ha un error en la circular quan diu que seran els 
centres penitenciaris els qui notificaran els trasllats dels interns, que en breu 
pensen rectificar).  Es demanarà una línea de formació CEJFE sobretot per als  
juristes criminòlegs i els treballadors socials. 
 
 
2.Informació Acord de govern 2/08/2011 pel qual s’aproven mesures 
sobre nomenaments i contractacions de personal temporal en l’exercici 
pressupostari 2011:  
Ferran D., Sots director general de Recursos Humans i Relacions Laborals del 
Departament Justícia, ens explica el Govern va aprovar, el 2/08/2011, amb 
caràcter d’aplicació immediat, els criteris per a la contractació i el nomenament 
de personal temporal per tal de gestionar els recursos humans de la Generalitat 
sota els principis d’austeritat, eficiència i contenció, continguts en la Llei de 
pressupostos. Les contractacions de personal interí i laboral temporal tindran 



caràcter excepcional i només es faran per atendre necessitats urgents i 
inajornables dels serveis públics essencials, tal com recull la pròpia Llei de 
pressupostos (és a dir sempre i quan entri en el límit pressupostari, que cal dir 
que aquest és de la meitat del pressupost del 2010, per tal caldra prioritzar 
segons les necessitats). Així, autoritza la cobertura del 50% de les vacants 
generades per jubilacions i altres extincions definitives de contractes en els 
col�lectius que  en l’àmbit execució penal. 
 
 
3.Breus organitzacions sindicals. 
.CATAC ha demanat que ens lliurin la informació actualitzada del total d'interins 
cessats (relació actualitzada dels moviments efectuats aquest estiu). 
.Calendarització de tots els concursos publicats:  
- Concurs general restringit CO Girona , 32 GMO i 5 GO JU/CP011/2010: 
previsió publicació mèrits provisionals durant el mes d’octubre 2011. 
- Concursos específics comandaments àmbit vigilància CP Puig de les Basses , 
46 CUSI JU/CP003/2010, 6 CAF JU/CP004/2010 i 1 CUE 
JU/CP005/2010:publicació dels mèrits definitius i La convocatòria 2a fase durant 
la setmana del 19 al 23 de setembre. 
- Concursos específics comandaments àmbit rehabilitació CP Puig de les Basses , 
1 CEM JU/CP006/2010, 1 CPES JU/CP007/2010i 1 CPAE JU/CP009/2010: 
publicació de la llista d’admesos i exclosos provisional durant la setmana del 10 
al 14 d’octubre.  
- Concurs específic restringit CO Girona (8 CRIMO JU/CP001/2011 i 1 CUSAED 
JU/CP002/201: Publicació de la llista d’admesos i exclosos provisional: setmana 
del 3 al 7 d’octubre. 
.Concursos pendents de publicació DOGC: 
- 4 EEAA CP Puig de les Basses: previsió publicació DOGC final del mes de 
setembre 2011. 
- 1 CPTS CP Puig de les Basses: previsió publicació DOGC final del mes de 
setembre 2011. 
.Obertura del CP Puig de les Basses: Rosa P. diu que està previst tal i com va dir 
la Consellera per el mes d’abril del 2012. 
.Convocatòria promoció interna del grup D al grup C: Ferran C. diu que no es 
farà fins la data màxima que tenen com a marge que és l’ 1.1.2014.  
.Complement específic dels caps de serveis (arran de sentència TSJC): Rosa P. 
diu que l’Administració no pensa pagar d’ofici, tal i com CATAC reclama, el que 
estableix la sentència la qual només afecta als caps de servei del CP Ponent. 
Actualment han sol�licitat el cobrament de la diferència retributiva del 
complement específic 6 caps de servei.  
.CATAC ha demanat aclariment sobre la denegació de les vacances a un 
funcionari GAMP per part del gerent del CP Homes. Rosa P. ens confirma 
aquesta denegació i diu que ella va sol�licitar la motivació de la mateixa, 
finalment, sembla ser, que el funcionari pot gaudir de les vacances però al 
necessitar, per l’especificitat del lloc que ocupa, substitut hauran de ser de 
quinze dies i no d’una setmana com havia sol�licitat el funcionari de GAMP.  
.Ferran D. diu que pel que fa  als criteris amb els que  s’està treballant per els 
pressupostos de l’any 2012 aquests   criteris són els mateixos pressupostos del 
2011 amb una retallada del 5 al 7 per cent, intentant per tots els mitjans que no 



hi hagi una retallada de Capítol 1, però encara  no hi ha res, per tant fins que no 
tinguem el context pressupostari possiblement a finals de setembre no podrem 
seure a treballar d’una possible prorroga de l’Acord.  
.Publicació del temari Educadors socials: Ferran C. diu que   la part especifica 
està enviada al departament de la Funció Pública. 
.Línea telefònica exterior als mòduls dels centres penitenciaris:  Carlos Gr. cap 
de l’àrea de Seguretat Penitenciaria, diu que de cares al nou CP Puig de les 
Basses s’ha definit que no en tindrà i com a mesura de racionalització de la 
despesa i perquè no millora la seguretat.  
.Vacances funcionaris del procés selectiu JU026: sembla ser que no tots han 
gaudit del mateix número de dies de vacances, es demana la unitat de criteri. 
CATAC ha manifestat que el càlcul ha de ser el mateix per a tothom que té la 
mateixa antiguitat. 
.Pel que fa a la compactació per cicles de la reducció de jornada: Rosa P. diu 
que no es pot fer i properament s’enviarà una instrucció als centres penitenciaris 
informant-los. 
.Per el compliment de les localitzacions permanents  als centres penitenciaris es 
demana augment de la dotació de personal per complir el servei amb la màxima 
eficàcia. CATAC s’afegeix a la demanda i demana expressament per al CP Dones 
un GAMV de cap de setmana com a mínim. 
 

 

Valoració de CATAC: 
El cessament  d’interins, que per primer cop no podran ser recol�locats de forma 
immediata (en la llista de la borsa de treball  tenen preferència tots el 
funcionaris de la JU026 que encara no ocupen plaça al CP Puig de les Basses per  
cobrir les substitucions) fins que no s’obri el CP Puig de les Basses -abril del 
2012 segons ens ha informat l’Administració-, provoca una situació de neguit 
constant.  
La greu situació econòmica existent no ajuda en res a poder plantejar-nos la 
negociació d’un nou Acord...la situació és totalment desesperançadora.  
  
Us seguirem informant.  
 

Barcelona, 13 de setembre   de 2011 
 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


