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COMISSIO SEGUIMENT DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2012 
 
 
 
Per part de l'administració assisteixen, Rosa P., Subdirectora Gral. de RR.HH. i 
Econòmics de la DGRPiR, José Luis V., Subdirector General de Centres i Gestió 
Penitenciària, Ferran C., Cap de Servei de Selecció i Provisió, Jesús P., Cap de 
Servei de Gestió de RR.HH, i Joan N., representant de Funció Pública. Per la part 
sindical, CCOO, CATAC i UGT. 
 
 
RETALLADA PERSONAL INTERÍ TRACTAMENT 
 
CCOO, en el primer punt, demana l'Administració explicacions sobre la retallada del 
15% en salari i jornada al personal de tractament. La subdirectora de RRHH i 
Econòmics, explica que el director general i la Consellera han estat, i estan, fent 
gestions al respecte, que han fet un informe de justificació de l’excepció i que no 
poden en aquest moment explicar-nos res mes. Ens queixem que aquesta informació 
i res és el mateix, moment que el representat de Funció Pública deixa anar que 
segons el seu parer ja ens han donat masses explicacions.  CCOO li recorda que en 
paraules de la Directora General no es menyspreava al personal penitenciari, i amb 
el que ell deia si hi havia menyspreu..... 
 
 
FORMACIÓ  
 
CCOO i la resta de sindicats  demanem explicacions sobre la nota informativa de 
novembre de 2011 de la subdirectora general on es limita substancialment el 
gaudiment de les 40 hores. Ens diuen que no han fet res més que copiar el que posa 
als diferents acords però que estan disposat a reprendre la comissió formació per 
tractar aquest tema i altres temes pendents com és l'oferta formativa del CEFJE que 
va ser publicada a principi d'any. Ens hem emplaçats per al dia 7 de març. 
 
 HORARIS 
 
CCOO demana, tal i com va  proposar Funció Pública a una nota el 2 de febrer, la 
flexibilització dels horaris dels tècnics de tractament i oficines que encara han de fer 
una tarda a la setmana,  i dels comandaments intermitjos de tractament que han de 
fer dues, ja que no estan donant els tiquets menjadors (*).   
 
*Sobre aquest punt us recordem que tenim un model per recórrer mes per mes la no percepció del 
tiquet menjador per tarda treballada. També demanem que torni a reunir-se el grup de treball de 
horaris d'educadors. 
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CCOO demana revisar la regulació de la jornada acumulada per tal que es pugui 
acumular en mes d'una dia i gaudir dels temps de menjar dins del horari laboral. Així 
mateix es demana que es pugui gaudir de les lliurances per hores durant la setmana 
següent a l'acumulació. 
 
Recordem que tenim pendent la revisió dels horaris del medi obert, ja que els que 
consten en el model no semblen ser els més efectius. 
 
CCOO demana una nova regulació dels horaris dels àrees mixtes i CUSI's de dilluns 
a divendres amb compensació de festius. Ens emplacem a un reunió específica 
d'horaris el dia 21 de març. 

 
 

HOSPITALITZACIONS 
 
 
CCOO pregunta el motiu del canvi de criteri a l’hora de concedir i justificar aquests 
permisos. Al novembre del 2011 l'Administració, mitjançant una nota de la 
subdirectora general de recursos humans, va canviar el criteri i va a començar a 
demanar que es justifiqués que el gaudiment del permís d’hospitalització havia de 
coincidir necessàriament amb l’hospitalització.  
 
Els sindicats li recordem que aquesta és una interpretació unilateral i que tant el III 
Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la 
Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per 
als anys 2005-2008,  com el VIè Conveni  col·lectiu del personal laboral de la 
Generalitat de Catalunya, preveuen que el permís es pot gaudir dins dels deu dies 
següents del fet causant, és a dir, al marge que l’hospitalització persisteixi en el 
moment del gaudiment. També li recordem que la l Llei de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral (Llei 8/2006) expressa clarament que el permís és de 2 
dies, o de 4 si es produeix en altre localitat (excepcionalment pot ser de 6 dies), però 
que en cap cas és de 3 dies. Demanem al representant de Funció Pública que s'està 
fent als altres departaments, a la qual cosa no contesta. A CCOO li consta que s'està 
aplicant el criteri que sempre s'havia aplicat a la nostra direcció general i no l'actual. 
 
L'Administració diu que ha demanat un dictamen a Funció Pública i que farà el que li 
diguin. Els sindicats li demanem que fins llavors s'apliqui el criteri anterior i que es 
deixi de demanar justificants des del mes de gener del 2011 en algú cas. 
 
L'Administració admet que no pot demanar justificants de fa tant de temps i que 
solament els demanarà de les sol·licituds del mes de novembre fins l'actualitat, i que 
no canviarà el criteri actual fins que no hi hagi un dictamen de Funció Pública. 
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ACUMULACIÓ DE LES REDUCCIONS DE JORNADES PER CURA D ’UN FILL 
 
 
L'Administració es mostra inflexible en aquest tema: deixarà acumular en jornades 
consecutives senceres durant el primer any, tal i com marca la Llei de conciliació. En 
qualsevol altra situació només es pot fer la reducció dia per dia, encara que això 
pugui comportar problemes al servei e inclòs donar serveis extres per cobrir les hores 
de menys que fan. 
 
Sembla ser que és una petició dels directors dels centres: pensen que deixar 
acumular dóna problemes per cobrir els serveis. Clarament és millor que una persona 
estigui en un llibre de servei encara que després no pugui fer un relleu, ja s'ho farà el 
que es quedi, però ells ja tenen coberts els serveis sobre el paper. 
 
També els fem veure que amb les rebaixes de dies que hem patit tenen més gent als 
mòduls o a les oficines i que podien ser una mica més flexibles, però segueixen amb 
la seva. 
 
CCOO recorda que la Llei de Prevenció protegeix les lactants recomanant que no 
facin treballs a torns, ni tampoc nocturn i, de fet, es permetien les compactacions 
suprimint les nits durant el període de lactància, és a dir fins els nous mesos del nen. 
 
 
BORSA DE TRACTAMENT I DE TÈCNICS ESPECIALISTES 
 
 
CCOO torna a demanar que es segueixen els criteris pactats per cobrir les vacants i 
substitucions de tractament. L'Administració diu que estan obligats a treure aquestes 
places a ATRI per poder ser ocupades per funcionaris de carrera en comissió de 
serveis i que només en el cas que no hi hagi candidats i que s'autoritzi es cobririen 
per interins, i que en aquest cas es segueix la borsa. 
 
Li recordem que la borsa està molt desfasada i que s'hauria de fer una de nova. 
Encara que no veuen la necessitat ja que es produeixen molt pocs casos valoraran la 
possibilitat de treure unes noves travesses. 
 
CCOO ha demanat una borsa actualitzada de tècnics especialista e informació sobre 
l'estat actual de la borsa. Diuen que queden molts pocs funcionaris de la JU026 
sense haver començat a treballar. 
 
Ens emplacem al mes d'abril per fer una reunió específica de borsa. CCOO demana 
novament la revisió dels document de borsa, provisions provisionals així com la 
regulació de les comissions de serveis que mai s'ha fet. 
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UNIFORMES 
 
CCOO es queixa que des de fa més de quatre hiverns no s'ha fet cap substitució dels 
uniformes i que a l'estiu es va donar solament a uns quants. L'estat actual de molts 
uniformes és lamentable i s'haurien de donar de nous. 
 
L'Administració diu que intentarà treure un concurs per un valor de 1.300.000 € per 
reposar algunes peces, però no seria suficient per fer un lliurament general. 
 
Tots els sindicats demanen que aquesta partida es pugui passar a capítol 1 i que 
serveixin per cobrir les retallades del 15% del personal penitenciari afectat. 
L'Administració pren nota. 
 
 
OBERTURA DE PUIG DE LES BASSES I ALTRES CENTRES PEN ITENCIARIS 
 
 
CCOO pregunta sobre l’obertura L'Administració no dóna cap data d'obertura de Puig 
de les Basses, encara que diu que està pràcticament equipat.  
 
L'estat dels diferents concursos  de Puig de les Basses i del centre obert de Girona 
és el següent: 
 
CP Puig de les Basses 
 

• PENDENT ENVIAR PUBLICACIÓ DOGC, quan estigui prevista l'obertura: 46 
llocs Cap d'Unitat; 6 llocs Cap de l'Àrea Funcional. 

 
• FINALITZADA, DESERTA PUBLICADA DOGC:  1 lloc Coordinador d'Unitat 

Especialitzada; 1 lloc Cap de Programes d'Atenció Especialitzada 
 

• 2a FASE: 23/02/2012 finalitza el curs:1 lloc coordinador d'Equips 
Multidisciplinaris; 1 lloc Cap de Programes d'Educació Social; 1 lloc de Cap de 
Programes de Treball Social. 

 
• 1a FASE: 16.03.2012 publicació mèrits definitius 1a Fase i convocats 2 Fase: 

4 llocs d'Encarregat d'Àrea Administrativa  
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CO Girona 
 

• Pendent enviar publicació DOGC: GMO+GO    
 

• Pendent publicació mèrits definitius: 8 llocs de Coordinador de Règim Interior 
de Medi Obert (CRIMO);  1 lloc singular de cap de la  Unitat de Suport 
Administratiu als Equips Directius. 

 
 
PROGRAMA PIX CP BRIANS-2 
 
CCOO demana que en cap cas es canviïn les xeringues retràctils per xeringues d’ús 
habitual. L’Administració mostra la seva preocupació i afirma que ens mantindrà 
informats, encara que de moment les noves xeringues no estan en curs. 
 
ATEMPTAT A L’AUTORITAT 
 
CCOO considera que totes les agressions han de ser considerades com atemptat 
contra l’autoritat. L’administració manifesta que les agressions no directes 
(ocasionades en les reduccions del interns) no son considerades atemptat però que, 
de totes formes, enviarà un informe a fiscalia on matisarà les tipologies delictuals. 
 
 
 
 
Barcelona, 27 de febrer de 2012 
 
 
 
 
 


