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COMISSIÓ DE SEGUIMENT 13.09.11 
 
 
A la reunió assisteixen per part de l’Administració el subdirector general de RRHH del departament, la 
subdirectora general de RRHH i Econòmics, el cap del Servei de Selecció i Provisió, el Cap del Servei de 
Gestió de RRHH, el cap d’Àrea de Seguretat Penitenciària i una responsable de Funció Pública. Per la part 
social, representants de CCOO, CATAC i UGT. 
 
CIRCULAR SOBRE ESTRANGERIA 
 
L’Administració presenta la Circular 1/2011 sobre Estrangeria als centres penitenciaris de Catalunya. 
Aquesta circular contempla, entre d’altres qüestions, la substitució de la pena o de part de la mateixa per 
expulsió o el compliment de la llibertat condicional en el país d’origen o residència. L’Administració també 
pretén que es pugui avançar tant en la millora dels processos de recollida de dades de les persones 
internes estrangeres, com en la de millorar la informació que es facilita a aquest col·lectiu. També es 
pretén que una part important de la població penitenciària estrangera pugui acollir-se a aquestes mesures, 
contribuint a desmassificar els centres penitenciaris.  
 
CCOO vetllarà perquè aquestes mesures no suposin una càrrega addicional de treball per als 
professionals afectats. l’Administració assegura que aquest impacte serà mínim ja que serà l’Àrea 
d’Informació i Seguretat (AIS) qui assumirà la feina de control i gestió. També avança que s’establiran 
mòduls de formació adreçats al personal directament afectat per l’aplicació de la circular. 
 
ACORD DEL GOVERN 2/2011 PEL QUAL S’APROVEN MESURES SOBRE NOMENAMENTS I 
CONTRACTACIONS DE PERSONAL TEMPORAL EN L’EXERCICI PRESSUPOSTARI 2111  
 
Estableix mecanismes per a la cobertura de les necessitats d’efectius que es generin en aquest exercici 
pressupostari. La conseqüència principal és que aquestes necessitats s’atendran prioritàriament amb 
personal funcionari i únicament es podrà nomenar personal interí o laboral temporal de manera 
excepcional en els següents supòsits: 
 
Nomenaments per vacants 
 
• Cobertura de llocs no ocupats que estiguin reservats als seus titulars. 
• Cobertura del 50% de les vacants que es generin com a conseqüència de l’extinció definitiva de la 

relació de serveis (jubilació, defunció...). Atès que només es pot cobrir el 50 % d’aquestes vacants, serà 
l’Administració qui decideixi quins d’aquests llocs es cobreixen amb interins i quins no. 

• Excés o acumulació de tasques. 

CCOO denuncia que aquesta mesura és insuficient. Encara hi ha 120 funcionaris de carrera (JU026) sense 
plaça i una àmplia llista de borsa de treball, mentre la resta de personal veu com s’incrementen les 
càrregues de treball, així com la inseguretat i la massificació dels centres penitenciaris. 
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OBERTURA DE NOUS CENTRES PENITENCIARIS 
 
L’Administració manté les previsions respecte l’obertura del CP Puig de les Basses, es preveu que entri en 
funcionament el dia 1 d’abril de 2012. Quant al CP El Catllar, les previsions de l’Administració situen 
l’obertura al llarg de l’any 2013. 
 
PRÒRROGA DE L’ACORD 2006-2009 
 
L’Administració considera que La pròrroga de l’Acord ha estat complert en la pràctica totalitat. Només 
quedaria la inclusió del PINHO en el complement específic. Malgrat que la normativa pressupostària 
impedeix els increments retributius, atès que la inclusió del PINHO en el complement específic no 
comporta un increment de la despesa, l’Administració considera que no ha d’haver-hi cap problema.  
 
CCOO recorda a l’Administració que encara queda pendent la publicació de la convocatòria d’oposicions 
de psicòlegs i juristes, així com la publicació de l’oferta pública i convocatòria d’oposicions d’educadors i 
treballadors socials. També queda pendent la convocatòria d’oposicions del grup B.  
 
L’Administració es compromet a tirar endavant els processos selectius previstos. 
 
RETALLADES PRESSUPOSTÀRIES 
 
L’Administració ens informa que s’està elaborant l’avantprojecte de pressupostos de la Generalitat i que, 
malgrat que s’espera una retallada pressupostària respecte a l’actual, aquesta retallada no afectaria en cap 
cas al Capítol I, o sigui, les retribucions del personal. 
 
CALENDARI  CONCURSOS DE PROVISIÓ 
 
• Concursos en tràmit: 
- Concurs general restringit CO Girona (32 GMO i 5 GO). Previsió publicació mèrits provisionals durant el 

mes d’octubre 2011. 
- Concursos específics comandaments àmbit vigilància CP Puig de les Basses (46 CU, 6 CAF i 1 CUE). 

Publicació dels mèrits definitius + convocatòria 2a fase durant la setmana del 19 al 23 de setembre. 
- Concursos específics comandaments àmbit rehabilitació CP Puig de les Basses (1 CEM, 1 CPES i 1 

CPAE),. 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 i 1 CUSAED). Publicació de la llista d’admesos i 

exclosos provisional: setmana del 3 al 7 d’octubre. 
 
• Concursos pendents de publicació DOGC: 
- 4 EEAA (Puig de les Basses). Previsió publicació DOGC final del mes de setembre 2011. 
- 1 CPTS (Puig de les Basses). Previsió publicació DOGC final del mes de setembre 2011. 
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TRAVESSES TRACTAMENT 
 
La intenció de l’Administració és publicar les travesses durant el mes de gener de 2012. Adverteix que si 
les restriccions de nomenaments d’interins continuen al 2012 no poden garantir aquesta publicació. De 
moment i en aplicació de l’Acord de govern 2/2011, la convocatòria ha de ser a través del portal ATRI per 
la qual cosa malgrat estar a les travesses, qui vulgui optar també ha de fer la sol:licitud a través d’aquest 
sistema. 
 
TICKETS MENJADOR CENTRE OBERT 2 BCN 
 
La part social demana que els funcionaris que presten serveis al CO 2 de Barcelona puguin rebre ticket 
menjador, ateses les limitacions de les instal·lacions en què estan ubicats. L’Administració es nega 
al·legant que no fan horari partit i, per tant, no els hi correspon. Malgrat això, es mostren disposats a 
valorar la possibilitat d’instal·lar una cafeteria, sempre que les limitacions pressupostàries no ho 
impedeixin. 
 
COMPACTACIÓ REDUCCIÓ DE JORNADA  
 
L’Administració es nega a accedir a compactar les reduccions de jornada per torns del personal de 
vigilància després del primer any, al·legant que la normativa actual ho prohibeix. L’Administració confon la 
manca de regulació amb la prohibició. Manifesten que a l’Administració no l’interessa, per un problema de 
gestió dels centres, que el personal pugui compactar la reducció, excepte en els supòsits de reducció de 
jornada per cura de fill fins l’any d’edat. 
 
CCOO exigeix que s’observi de manera escrupolosa la normativa en tots els àmbits que afectin les 
condicions de treball del personal. 
 
PROMOCIÓ D a C 
 
L’Administració manifesta la intenció de dur a terme aquests processos de promoció abans de la data d’1 
de gener de 2014, possibilitant que els possibles interessats disposin dels 5 anys d’antiguitat que exigeix la 
normativa actual.  
 
CONTRACTACIÓ ANIMADORS SÓCIO CULTURALS AL CENTRE OBERT 2 BCN 
 
CCOO manifesta la seva preocupació perquè els animadors socioculturals contractats durant els mesos 
d’estiu en aquest centre puguin haver assumit funcions pròpies dels educadors, per atendre necessitats 
d’aquest col·lectiu. L’Administració assegura que s’ha procedit a contractar aquest personal exclusivament 
per realitzar les tasques pròpies d’animadors i el cert és que sempre es valora la possessió de determinats 
coneixements. Des de CCOO adoptarem una posició vigilant que garanteixi que les funcions pròpies del 
cos d’educadors es duguin a terme per aquest personal. 
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AUTOBUS BRIANS 1 i 2 
 
Davant les queixes expressades per CCOO respecte les condicions en què es realitza el transport del 
personal als centres de Brians 1 i 2, l’Administració assegura que es va posar en contacte amb l’empresa 
d’autobusos i que van reconèixer l’aparició puntual d’algun problema que afectava a la capacitat d’algun 
dels autobusos, però que aquests problemes havien quedat resolts. Malgrat això, l’Administració insistirà i 
confirmarà que tot ha quedat solucionat. 
 
CONDEMNA DE LOCALITZACIONS PERMANENTS EN CENTRE PENITENCIARI 
 
Aquesta modalitat de condemna és d’aplicació molt recent, juny 2011, i encara s’està estudiant i analitzant 
l’impacte real en els centres penitenciaris. L’Administració afirma que en ser una condemna molt recent hi 
ha molt poca gent afectada i que no es preveu una incidència important. 
 
COMISSIONS DE SERVEI 
 
CCOO recorda a l’Administració que resta pendent revisar i actualitzar les comissions de servei com a 
conseqüència de la resolució del concurs de trasllats de tècnics especialistes. L’Administració respon que 
té previst solucionar aquest tema durant el mes de setembre. 
 
SUBCOMISSIÓ D’HORARIS (Educadors socials) 
 
CCOO reclama a l’Administració la reactivació de les negociacions de la subcomissió d’horaris. 
L’Administració respon que en breu ens comunicarà la data de la propera reunió. 
 
 
 
Barcelona, 14 de setembre de 2011  
  
 

  
 

 
 
 

 


