
 

COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
04.03.2011 

Assistents Administració:  Rosa P. responsable de planificació i promoció de 
Recursos Humans,  Ferran C. cap de secció de selecció i provisió; Jose L.V cap 
del servei de gestió penitenciària i Carlos Gr. cap de l’àrea de seguretat 
penitenciària. 
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT. 
Desenvolupament de la reunió: 
1. CP  PUIG DE LES BASSES 
Un cop més, ha estat el tema central de la reunió (de fet, CATAC ja l’hi havia fet 
arribar en persona la nostra preocupació pel retard en la seva entrada en 
funcionament al nou director general el passat 23 de febrer), per totes les 
conseqüències col�laterals que genera: increment de massificació, retard en el 
nomenament dels funcionaris de la JU026, paralització dels concursos de 
trasllats i restringits, etc. 
En relació a l’obertura del CP Puig de les Basses, ens tornen a remetre a les 
declaracions de la Consellera de Justícia el passat 16 de febrer (compareixença 
davant la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya) de que no es pot 
posar en funcionament fins el 2012 per què no estan tots els equipaments 
acabats. Aquests equipaments que falten segons els representants de                
l’ Administració son la cafeteria i la cuina. 
Per CATAC, tot això són excuses, per què tots sabem com s’han obert d’ altres 
centres penitenciaris en el passat, penseu en Lledoners o Joves Quatre Camins, 
sense anar més lluny. Ah, i penseu que encara que no entri en funcionament,      
l’ Administració ja esta pagant a l’empresa constructora el lloguer del centre 
(tots els nous centres, s’han fet utilitzant l’ anomenat sistema alemany, en el 
qual, una empresa constructora privada assumeix les despeses de construcció, 
en un terreny cedit per l’ Administració, a canvi del pagament d’un lloguer 
durant una sèrie d’anys un cop es lliura l’obra). 
Es particularment preocupant el tema de la JU.26, perquè ens han informat que 
no poden garantir que els interins que actualment estan efectuant el curs 
selectiu al ISPC de Mollet, el dia 17 de març puguin retornar al seu antic lloc de 
treball. En total son 89 persones,  les afectades.   
S’ha demanat una reunió monogràfica urgent  per aclarir el tema dels 
funcionaris no nomenats de la JU026 (penseu que hi ha molts opositors aprovats 
que van deixar les seves feines, que no podran gaudir  de prestació d’atur, etc.  
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2. Aplicació del Decret 109/2011, d’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 l’ Instrucció 
1/2011 de Funció Pública  
El segon gran punt, també per totes les conseqüències negatives que esta 
generant ja en el nostre sector. Ens informen que properament s’efectuarà una 
variació, que ha ser aprovada pel  Govern de la Generalitat, que permetrà a tot 
l’àmbit d’execució penal  gaudir de l’excepció del 50% com tenen els  
departaments d’Educació  i Sanitat. Des de CATAC hem manifestat  que  això es 
una millora important, però insuficient i amb una sobre- massificació dels 
centres, a l’ estiu les conseqüències poden ser imprevisibles. Recordem als 
responsables  que 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. 
 
3. SITUACIÓ DELS PROCESSOS EN MARXA 
En general, ens informen que tot i la paralització de la seva resolució final, es 
continuarà amb la seva tramitació. 
3.1. Concurs de trasllats  del C: continua la seva tramitació. S’estudiarà per part 
de l’Administració la possibilitat de resoldre el mateix, sense  les places de Puig 
de les Basses. 
3.2. Tercera promoció de nivells: en principi, el divendres 11 de març es 
publicarà la llista definitiva d’ admesos i exclosos i la proposta provisional de 
resolució. 
3.3. Concurs restringit  pel CP Obert Girona (GMO): continuà la seva tramitació, 
el dia 15 de març, es reuneix la comissió d’ avaluació del mateix, però la seva 
resolució final estarà lligada a l’obertura del CP Puig de les Basses. 
3.4. Concursos de comandaments intermedis de Puig de les Basses i CP Obert 
Girona: estan també paralitzats fins el 30 d’abril i també vinculats a l’ entrada 
en funcionament del  CP Puig de les Basses. 
3.5. Processos selectius de Rehabilitació: Psicòlegs i Juristes: esta paralitzada la 
convocatòria de nous processos selectius. Pel que fa a la JU027 (psicòlegs) ens 
comenten que el 1er examen podria fer-se a principis del 2012. Sobre la relació 
de temes específics del cos de juristes d’ execució penal, ens indiquen que ja 
estan seleccionats i només falta el vist i plau del Director general per la seva 
publicació. Per part sindical, també s’ ha demanat  que es comenci a treballar en 
els temaris específics de treballadors socials i educadors socials.  
 
4. ALTRES 
4.1. Cobertura d’ incidències (baixes, reduccions , hores sindicals....) als 
centres: ens indiquen que hi ha un total de 489, de les quals, només estan 
cobertes 116. La relació per centres que ens faciliten es la següent: 
CP BRIANS-1  76; CP BRIANS-2  96; CP QUATRE CAMINS  72; CP LLEDONERS  
37; CP HOMES  64; CP DONES 23; CP JOVES QUATRE CAMINS  23; CP PONENT  
32; CP GIRONA  10; CP TARRAGONA  15; CP FIGUERES  10; PHPT  4;  CP 
OBERT BCN-2 i altres  27. 
4.2. Walkies CP Dones i CP Girona:CATAC ha demanat una revisió urgent dels 
aparells en aquests dos centres pel seu mal funcionament i l’ increment de les 



dotacions assignades que són insuficients. També, s’ ha denunciat el problema 
dels polsadors que no funcionen bé. L’ Administració diu que en pren nota. 
4.3. Tiquets de menjador CP Obert BCN-2: es tornà a reclamar que tots els 
treballadors d’ aquest centre, puguin rebre els mateixos perquè no disposen de 
cafeteria ni cap subvenció pel menjar, com si passa en la resta de centres 
penitenciaris. 
4.4. Travesses tractament 2011: no es convocaran. 
4.5. Horaris rehabilitació.: s’ efectuarà una reunió de subcomissió per tractar 
dels horaris el proper 9 de març. 
4.6. Junta de tractament: CATAC ha demanat que els juristes i psicòlegs puguin 
defensar les seves propostes en els òrgans col�legiats. L’ administració contesta 
que s’ ho estudiarà. 
Per últim, per part sindical s’ha tornat a insistir en d’altres temes: sortida 
esglaonada de la plantilla desprès dels recomptes, línia telefònica exterior als 
mòduls de tots els centres, dietes per assistir a judici, compactació per cicles de 
la reducció de jornada , vulneració en alguns centres de l’ acord de concursos i 
horaris de serveis,... 
 
  
Us seguirem informant.  
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