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                         NOTA ESPECIAL 
 REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT. 10.06.08. 

“TANCAMENT CP.JOVES i MODEL MEDI OBERT” 

            ALEA JACTEA EST(LA SUERTE ESTA ECHADA)....... 

 
Assistents Administració: Miquel T, Director gral de recursos i règim 
penitenciari, Ferran D, subdirector gral. Relacions laborals, Alicia C, 
responsable del servei de personal, Joan P.Q, cap del servei de medi obert, 
Ferran C, cap de serveis de selecció i Jordi G, director del CP.Joves.  
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT. Assisteixen dos representants de 
La Plataforma de funcionaris que s’ ha constituït al CP.Joves, com assessors 
de CCOO i CATAC. 
ORDRE DEL DIA: TANCAMENT DEL CP.JOVES i MODEL MEDI OBERT. 
        
                               DESENVOLUPAMENT 

1. TANCAMENT CP.JOVES. 
Lamentablement hem pogut comprovar  que les coses ja estan decidides i 
que l’ Adm, pensa que amb un petit caramel com l’ indemnització general 
a tot el personal afectat  de 3 dietes i 3 dies de kilometratge, ja n’ hi ha 
prou. En la resta l’ Adm. No s’ ha mogut un centimetre de les seves 
posicions i els plantejaments de la reunió anterior,  es a dir, no pensa 
incrementar les dotacions de personal del C.O. BCN.2 i tambè ha ratificat 
que pensa aplicar els bàrems del concurs general de trasllats en el 
concurs restringit  per  accedir a aquestes places. 
 

No es un  tema menor, ja que  les seves propostes  de  dimensionament  del 
FUTUR CENTRE OBERT provisional de La Trinitat , (amb l’ agreujant de les 
barrabassades del sindicato mayoritario en el tema dels bàrems) son una 
vergonya i un agravi amb les seves propostes de dimensionament dels futurs 
centres oberts  model 150 que es de 65 i  en el del  model 300,  que es de 94. 
L’EXPLICACIÓ NO TENEN DINERS PER MÉS EN EL 2008, una autèntica presa 
de pel, ja que  si que poden augmentar una plaça de subdirector, però en 
canvi, no 8 de GMO . 
En el tema dels barems dels concursos restringits, un cop més, s’ ha tornat  
a demostrar la connivència dels “responsables oficials d’ UGT” amb els 



plantejaments de l’ Administració (en contra dels desitjos de la majoria dels 
seus propis afiliats/des del CP.Joves que no hi estan d’ acord). I això es així 
per que en cap moment han intentat fer un esforç d’ aproximació a les 
posicions dels altres sindicats, esforç que si ha fet CATAC de forma 
reiterada, per intentar arribar a un bàrem de consens. 
Pel que fa a l’ esborrany del document de l’ Acord de govern  que regulara 
aquests processos  de concursos restringits pel nou CO.BCN.2, l’ Adm. Ha 
corregit les errades que presentava l’ anterior, afegint les places que faltaven 
( oficines i rehabilitació i el  RIET). 
Pel que fa a l’ indemnització CATAC ha valorat positivament el fet que l’ Adm 
hagi acceptat intriduïr-la de forma general però la quantitat ens sembla 
totalment insuficient. 
En materia de dotacions , hem insistit que la dotació de 16 GMO, es totalment 
insuficient i hauria de ser de 32, encarà que podriem acceptar que de forma 
transitòria inicialment fos de 24 amb un compromís d’arribar als 32 durant el 
1er trimestre del 2009. 
En un últim intent de desbloquetjar el tema, CATAC ha proposat als 
representants de l’ Adm, restar provisionalment aquests  16 GMO, de la 
dotació inicial de 116 GSI del nou CP.Joves QC, DOTACIONS QUE ES 
RESTABLIRIEN DESPRÉS AL CP.JOVES Q.C. , durant el 1er trimestre del 
2009, però aqui ens hem trobat amb l’ oposició absoluta de  la “cupula 
ugetista”, que imaginem deuen tenir molt en compte els interessos de 
determinats/des afiliats/des del CP.Q.C, en detriment dels interessos dels 
treballadors afectats del CP.Joves Bcn, i com imagineu, la nostra proposta 
no ha estat acceptada. 
En definitiva, lamentable, creiem que  UGT  s’ esta equivocant amb aquest 
“enrocament” absurd  que manté i que en definitiva, perjudica  als 
treballadors  i afavoreix els interessos de l’ Adm, en un tema tan delicat com 
el tancament i substitució de centres penitenciaris, per que no s’ ha d’ oblidar 
que  aquest procès també afectara en el futur als actuals CP.Girona, 
CP.Tarragona, CP.Dones i CP.Homes. 
Pel que fa als CRIMO, si  les places no les ocupen els caps de serveis del 
CP.Joves,  els llocs que quedin  vacants es  cobriran mitjançant  una 
convocatòria per a la seva provisió provisional  oberta a tothom (i no que 
tinguessin preferència els caps de serveis dels altres centres de Bcn com 
pretenia UGT).  
Per últim, després d’ un llarg estira i arronsa, en el que també  els assessors 
de la Plataforma han recordat a l’ Administració l’ escrit de signatures dels 
treballadors del CP.Joves en contra d’ aquest model de tancament, que 
efectivament, entre la plantilla del centre hi ha un gran malestar i que veuen 
de forma molt negativa el posicionament tan tanca t de l’ Administració, els 
representants de l’ Administració ens lliuren una proposta de pacte parcial de 
3 condicions a aplicar en els trasllats de dependències de l’ àmbit 



penitenciari, pel que fa a condicions de transport, prioritat de retorn i 
indemnització. 
El proper dilluns, dia 16 s’ efectuarà una nova reunió de la Comissió de 
Seguiment, on els sindicats hem de donar la nostra resposta a aquesta 
proposta. 
2. MEDI OBERT.  
Tots els sindicats hem expressat  hem demanat alguns canvis en el darrer 
esborrany presentat per l’ Administració. Per CATAC, s’han d’eliminar en les 
funcions del GMO les tasques d’ acompanyament exterior, així mateix, creiem 
que aquests han de tenir un únic horari amb un petit solapament de franges 
horàries, els CRIMO també haurien de tenir un únic horari sense perjudici  
que els corretorns puguin fer algun servei de matí o tarda durant la setmana, 
si la resta  no es demana dies, així mateix, també  s’hauria de millorar la 
redacció de l’horari  del personal de rehabilitació, per evitar 
malinterpretacions. Per últim, hem demanat que les futures dotacions dels 
centres oberts m.150 i m.300 haurien d’ ajustar-se a l’ alça. 
3.ALTRES. 
3.1. CP.TARRAGONA. S’ anul.la, a proposta dels tres sindicats, l’ acord del 
centre que prohibia la participació del personal GAM de cap de setmana. 
3.2. FORMADORS. S’ ha demanat la paralització inmediata de la proposta de 
nova convocatòria de places que pretenia tirar endavant el CEJFE, modificant 
els criteris pactats. 
3.3. PHPT. S’ han de homologar els preus de cafeteria amb la de la resta de 
centres penitenciaris. 
3.4. HORES EXTRES. Hem recolçat la proposta d’ UGT “QUE NO S’ 
AUTORITZIN HORES EXTRES AQUEST ESTIU I S’APROFITI PER 
CONTRACTAR INTERINS CESSATS COM REFORÇOS”. 
 

  
Barcelona, 11 de juny de 2008. 
Secció Sindical de Presons 

CATAC-IAC. 


