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Aquesta ha estat la 1ª reunió que hem mantingut les  seccions sindicals 
de presons dels tres sindicats representatius amb l a Consellera de 
Justícia, del nou govern de CiU, la qual, estava ac ompanyada pel 
Secretari general i el Director general de Règim Pe nitenciari i Recursos. 
Per part del nostre sindicat, han participat el Coo rdinador  general de la 
secció sindical de presons , el company Carles M.  i el company  Ramon 
J. S. (responsable de Formació). 
 
La reunió ha estat una primera presa de contacte am b la nova 
Consellera, trobada que hem aprofitat per tractar d ’informar-nos dels 
projectes del nou equip en relació a la política pe nitenciària, en dos 
aspectes claus: nous equipaments i recursos humans.  
 
 
Desenvolupament de la reunió: 
 
1.PERSONAL  
La Consellera ens ha assegurat que es conscient que estem treballant en un 
àmbit molt difícil i que les restriccions del   Decret 109/2011, de 11 de gener, 
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, causen un impacte molt negatiu, i que per això, s’ha estat 
treballant per aconseguir una taxa de reposició del 50%. Així mateix, ens ha 
assegurat que no hi ha prevista cap retallada futura de personal i que un cop 
estiguin aprovats els pressupostos del 2011, esperen normalitzar tots els 
serrells pendents, com l' obertura del CP Puig de les Basses. 
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2. Obertura del CP Puig de les Basses 
La Consellera  ens ha garantit 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. 
Per part sindical, l’hi hem indicat que el termini del primer semestre del 2012 
és massa llarg i que no és  el mateix que s’obri el centre el gener o febrer 
que el mes de juny. 
 
3. Resolució concurs general de trasllats i JU026 
Des de CATAC, hem expressat la nostra preocupació pels projectes de 
resolució del concurs de trasllats i parcial de la JU026, en ple estiu, i hem 
demanat que s' ajorni com a mínim fins al mes de setembre, perquè el 
impacte d’un moviment tan ampli de personal no repercuteixi negativament 
en  els centres penitenciaris, en un període tan sensible com son els mesos 
d’estiu.  
El Secretari general manifesta que el Departament és conscient d’això però 
que també s’havia de donar una sortida laboral als aprovats de la JU026 de 
forma prioritària. Sobre la resolució en dos fases del procés, que CATAC 
també havia expressat els dubtes jurídics que se’ns plantejaven, ens indicà 
que efectivament és una situació que no s’havia produït mai, però que estan 
ultimant els decrets necessaris per poder tirar-ho endavant. 
 
4. CP El Catllar i altres infraestructures del Pla d’equipaments 
Ens indiquen que tenen que fer una revisió a fons de tots els projectes, ja 
que en alguns casos, presenten serioses deficiències. 
A tall d’exemple, ens informen que l'anterior equip no va deixar fet el 
dimensionament de plantilla pel futur centre penitenciari de El Catllar. 
També, ens apunten que els terrenys de la Zona Franca  son clarament 
insuficients  per la substitució d’un centre penitenciari com  La Model.  
En Ramon Parés, també apunta com altres dèficits de l'anterior equip,   la 
construcció  dels centres oberts a Barcelona o del centre de Dones a Sant 
Llorenç d'Hortons.  
 
5. PROMOCIÓ DE NIVELLS 
Ens indiquen que en la nomina de maig ja es faran efectius els efectes 
econòmics del increment als participants  en aquesta 3ª convocatòria.     
  
 
Us seguirem informant.  
 
Barcelona, 12 de maig de 2011 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 


