Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil
Direcció General de Recursos
i Règim Penitenciari

INSTRUCCIÓ 8/2006, sobre les eleccions de membres electes de la Comissió
Disciplinària dels centres penitenciaris de Catalunya i sobre la designació de
determinats membres de la Junta de Tractament

L’article 33 del Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya, sobre la
composició de la Comissió Disciplinària dels centres penitenciaris, preveu que entre els
membres d’aquest òrgan col·legiat hi haurà, entre d’altres, un/a cap de serveis i un/a
funcionari/ària de la plantilla del centre penitenciari, designats pel/per la directora/a, a
proposta dels empleats públics de l’establiment que els elegiran anualment, en la forma que
es determini per resolució del centre directiu.
Pel que fa al procediment d’elecció dels membres esmentats, a Catalunya es va dictar la
Circular 2/90, sobre el procediment d’elecció dels vocals electes de la Junta de Règim i
Administració dels centres penitenciaris de Catalunya, a l’empara del Reial Decret
1201/1981, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament penitenciari, aleshores vigent, per
la qual s’establia concretament quin era el procediment per elegir aquests membres.
Atesos els canvis normatius produïts des d’aleshores, així com el temps transcorregut, i la
necessitat de donar compliment a les previsions derivades de la normativa pròpia de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de direcció, organització i
inspecció de les institucions penitenciàries de Catalunya, es fa necessari revisar i actualitzar
les disposicions existents, motiu pel qual és procedent dictar la següent Instrucció.
En conseqüència, per tal d’elegir els membres esmentats de la comissió disciplinària de
cada centre penitenciari, s’hauran d’aplicar les disposicions següents.

I. OBJECTE
Aquesta Instrucció té per objecte regular el procediment d’elecció de determinats membres
electes de la Comissió Disciplinària dels centres penitenciaris de Catalunya que, d’acord
amb les previsions del Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya, s’han d’elegir amb
caràcter anual.

II. CENS ELECTORAL
Primera. La Direcció de cada centre penitenciari haurà de procedir a l’elaboració d’un cens
electoral, que contingui la inscripció de qui reuneixi els requisits per a ser electors i que, en
ares a garantir la reserva de les dades de caràcter personal dels empleats que prestin
serveis als centres penitenciaris, haurà de constar el número de carnet professional de cada
empleat/da públic/a, juntament amb la data de naixement.
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Segona. El cens electoral provisional, s’haurà d’exposar, a partir del dia 1 d’octubre de cada
any, o primer dia hàbil següent, als taulells d’anuncis de l’establiment per al coneixement
general del personal.
Quan s’exposi públicament el cens electoral, s’haurà d’indicar que té com a finalitat la
celebració de les eleccions per a membres de la Comissió Disciplinària.
Tercera. En el termini de set dies naturals a partir del dia següent de l’exposició del cens
electoral provisional, les persones interessades podran formular les reclamacions que
considerin adients, davant del director del centre penitenciari, qui disposarà del termini de
cinc dies hàbils següents a la recepció de les reclamacions per resoldre-les.
La resolució de les reclamacions que es formulin podrà ser recorreguda administrativament
mitjançant recurs d’alçada davant del/de la titular de la Subdirecció General de Recursos
Humans i Econòmics de la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari, d’acord amb
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Aquesta Subdirecció General haurà de resoldre de manera
urgent i preferent les impugnacions que es formulin.
Quarta. La llista definitiva del cens electoral s’haurà d’exposar públicament en el taulell
d’anuncis del centre penitenciari al dia següent al de finalització del termini d’impugnacions
o, en el seu cas, de resolució de les reclamacions, d’acord amb el què s’estableix al paràgraf
anterior i, en tot cas, abans del dia de convocatòria del procés electoral.
Cinquena. Als efectes d’elaboració del cens electoral, es considerarà que reuneixen requisits
per a ser elector/a, el personal de la plantilla de cada centre penitenciari que en la data
d’elaboració es trobi en alguna de les situacions següents:
-

funcionari/ària de carrera en actiu
funcionari/ària interí/ina
funcionari/ària en pràctiques
personal laboral fix
personal laboral temporal

III. CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS ELECTORAL
Primera. El dia 1 de desembre de cada any o, si aquest fos festiu, el primer dia hàbil
següent, la Direcció de cada centre penitenciari exposarà en el taulell d’anuncis de
l’establiment la convocatòria d’eleccions dels membres electes de la Comissió Disciplinària.
Segona. Immediatament desprès de la convocatòria d’eleccions, a cada centre penitenciari
es constituirà una mesa electoral, encarregada de vetllar per la legalitat de tot el
procediment electoral, així com de resoldre qualsevol incidència que es produeixi i
especialment, aprovar les candidatures, presidir la votació, realitzar l’escrutini, estendre
l’acta corresponent i resoldre qualsevol reclamació que es presenti.
Tercera. La mesa electoral estarà constituïda per:
-

el/la president/a, que serà el/la directora/a de l’establiment o persona en qui delegui,
triada entre els/les subdirectors/es o càrrecs assimilats.
dos vocals, que seran, respectivament, el/la funcionari/ària més jove, que actuarà
com a secretari/ària, i el/la de major edat, tret que tinguin formalitzada la seva pròpia
candidatura. En aquest cas, seran substituïts per aquells/es que els/les segueixin en
l’ordre de menor o major edat, segons el cas.
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La mesa haurà de comptar, en tot moment, com a mínim amb la presència de dos dels seus
membres.
Quarta. En la mateixa convocatòria del procés electoral, s’acordarà l’obertura d’un termini de
deu dies naturals per a la presentació de candidatures, en sistema obert i individual.

IV. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Primera. Amb la voluntat de donar continuïtat a les vocalies de la Comissió Disciplinària en
el decurs de l’any natural per al qual s’elegeixen, podran presentar candidatura, mitjançant
escrit adreçat al/a la president/a de la mesa electoral, els caps de serveis i el personal
funcionari o interí que presti serveis de manera permanent i no temporal a l’establiment en el
moment de l’exposició pública de les llistes definitives del cens electoral.
Segona. En el cas de no presentació de candidats/es o que aquests/es siguin insuficients
per cobrir les vocalies vacants convocades, es farà extensible l’elegibilitat, a títol
complementari, a tot el personal funcionari o interí permanent i no temporal de la plantilla del
centre penitenciari i als caps de serveis, en el seu cas, amb excepció dels membres nats.
La insuficiència de candidats s’haurà d’entendre no només respecte dels titulars sinó també
dels/de les suplents/es. Per tant, si només es presenta un/a candidat/a per a cadascuna de
les vacants convocades, l’extensió d’elegibilitat a tota la plantilla es considerarà que ho és
per als suplents/es.
Tercera. La proclamació de candidats/es es durà a terme pel/per la president/a de la mesa
electoral el dia següent hàbil desprès de conclòs el termini de presentació de candidatures i
s’exposarà en el taulell d’anuncis de l’establiment.
Entre la data de proclamació de candidats/es i la de votació hauran d’existir almenys deu
dies naturals.
Quarta. Cada candidat/a podrà nomenar un/a interventor/a de la mesa, fins a tres dies abans
de la data de votació, mitjançant un escrit que s’haurà de lliurar amb l’antelació suficient per
tal que es puguin constituir en la mesa electoral el dia de la votació.

V. VOTACIÓ
Primera. La votació es durà a terme en el centre de treball davant la mesa electoral
constituïda, i durarà el temps suficient per a que els empleats dels diferents torns de servei
puguin exercir el seu dret al vot i, en tot cas, durant un mínim de vuit hores sense
interrupció.
Les paperetes de vot, facilitades per l’Administració, seran iguals i hi constarà el segell de
l’establiment.
Segona. Els/les electors/es podran votar a un màxim de quatre noms entre els/les
candidats/es proclamats/des –dos entre el personal de la plantilla de l’establiment, i dos
entre els/les caps de serveis- o, en el seu cas, entre el personal permanent i els/les caps de
serveis de la plantilla de l’establiment. Es computaran com a vots nuls les paperetes de vot
que no s’ajustin al model oficial o que continguin altres dades que no siguin els noms de les
persones votades.
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Tercera. El vot serà lliure, nominal i secret, i les paperetes de vot es dipositaran en urnes
tancades.
El dret a vot s’exerceix personalment, prèvia identificació documental, en la data i el lloc
senyalat a l’efecte.

VI. VOTACIÓ PER CORREU
Primera. Els/Les electors/es que prevegin que en la data de la votació no podran acudir a
l’establiment, podran sol·licitar, a partir de la data de la proclamació de candidats/es, emetre
el vot per correu. La petició de vot per correu haurà de ser personal, tret de malaltia o
incapacitat degudament acreditada. La persona que ho faci en nom d’una altra haurà
d’acreditar la seva identitat i representació.
Segona. El vot per correu s’haurà de dur a terme d’acord amb les formalitats següents:
a) caldrà sol·licitar-ho mitjançant instància al/a la president/a de la mesa electoral, qui
haurà de comprovar la inclusió de la persona sol·licitant en el cens electoral, i farà
l’anotació corresponent, per tal que el dia de les eleccions no emeti el vot de forma
personal, retornant en l’acte la còpia de la instància degudament diligenciada,
juntament amb la papereta de vot.
b) el/la votant, un cop hagi omplert la papereta de vot, la introduirà en un sobre que
alhora anirà dins d’un altre, juntament amb la instància i la fotocopia de la targeta
professional o el document nacional d’identitat, i ho enviarà per correu certificat a
l’adreça del centre penitenciari o podrà lliurar-lo personalment en el Registre del
establiment.
c) s’admetrà tota la correspondència que es rebi al centre penitenciari fins a les vint-iquatre hores del dia anterior a la data de votació, la qual es traslladarà a la mesa
electoral.

VII. RECOMPTE DE VOTS
Primera. Immediatament després de celebrada la votació, s’haurà de procedir públicament al
recompte de vots, mitjançant la lectura de les paperetes de vot en veu alta, pel/per la
president/a de la mesa electoral. S’aixecarà acta, en la qual haurà de constar la composició
de la mesa electoral, el número de votants, vots obtinguts per cada candidat/a, vots nuls,
vots en blanc, vots per correu així com qualsevol altra incidència que els/les components de
la mesa electoral considerin que ha de constar a l’acta.
Aquesta anirà firmada per tots/es els/les components de la mesa electoral i els/les
interventors/es, a qui se’ls lliurarà una còpia si ho sol·liciten.
Segona. Seguidament, es procedirà a donar publicitat al resultat de la votació, mitjançant
l’exposició en el tauler d’anuncis d’un exemplar de l’acta aixecada, i quedaran designats:
-

dos membres titulars, que seran els/les funcionaris/àries més votats/des (un/a cap de
serveis i un/a funcionari/ària de la plantilla de l’establiment).
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-

dos membres suplents, que seran els que segueixen als anteriors en ordre
descendent de vots (un/a cap de serveis i un/a funcionari/ària de la plantilla de
l’establiment).

L’empat de vots es resoldrà a favor del/de la funcionari/ària que dugui més temps de
destinació ininterrompuda en la plantilla de l’establiment.
Quarta. Els/Les funcionaris/àries elegits/des no podran delegar les tasques encomanades, i
venen obligats/des a l’acceptació i acompliment de les vocalies, tret impediment legal
acreditat davant la pròpia Comissió Disciplinària. Aquesta haurà de deixar constància
d’aquesta circumstància a l’acta del dia que correspongui.
Cinquena. Els/Les funcionàries elegits/des seran compensats/des per l’assistència a les
sessions de l’òrgan col·legiat d’acord amb allò que s’estableixi en els Acords de condicions
de treball del grup de treball de l’àmbit penitenciari.

VIII. RECURSOS
Contra l’acte que posi fi al procediment electoral es podrà interposar recurs d’alçada, d’acord
amb el què s’estableix a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, davant de la persona titular
de la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari.
Un cop resoltes les impugnacions plantejades o transcorregut el termini per presentar-les,
quedarà dissolta la mesa electoral.

Disposició Derogatòria.
Quedaran derogades totes les circulars, instruccions i ordres de servei que contradiguin o
s’oposin a les disposicions contingudes en la present Instrucció i, concretament, queda
derogada la Circular 2/90, de 30 de març de 1990, sobre el procediment d’elecció dels
vocals electes de la Junta de Règim i Administració dels centres penitenciaris de Catalunya.

Disposició Addicional.
Durant el mes de desembre de cada any, el Consell de Direcció de cada centre penitenciari,
d’acord amb allò que es preveu a l’article 30 del Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a
Catalunya, haurà de designar entre els professionals corresponents de l’establiment els
membres de la Junta de Tractament citats als apartats e) i f) de l’apartat primer d’aquest
precepte, així com els seus suplents, per tal que puguin exercir les funcions corresponents a
partir de l’1 de gener de l’any següent.

Disposició Transitòria.
Per a l’any 2007, la convocatòria del procés electiu dels membres de la Comissió
Disciplinària citats als apartats d) i e) de l’article 33.1 del Decret 329/2006, de 5 de setembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a
Catalunya, es durà a terme durant la primera quinzena del mes de gener de 2007.
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Disposició Final.
Aquesta Instrucció ha de ser llegida en la primera reunió dels òrgans col·legiats del centre
penitenciari que tingui lloc desprès de la seva recepció, perquè se’n tingui constància, se’n
prengui coneixement i se’n faci la difusió oportuna entre el personal del centre penitenciari.
En rebre-la, s’ha de notificar la recepció a la Direcció General de Recursos i Règim
Penitenciari.
En cas de dubte o necessitat d’interpretació d’aquesta Instrucció, s’ha d’adreçar la consulta
al Servei de Règim i Centres d’aquesta Direcció General.
Aquesta Instrucció entrarà en vigor el dia el mateix dia de la seva signatura.

Barcelona, a 15 de desembre de 2006
El director general de Recursos i Règim Penitenciari

Miquel Trepat i Celis
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