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COMISSIÓ DE SEGUIMENT 22-03.201 (Continuació) 

 

Assisteixen per part de l’Administració, Rosa P., Subdirectora Gral. de RR. HH. i Econòmics de 

la DGRPiR, José Luis V., Ferran C., Cap de Servei de Selecció i Provisió, Jesús P., Cap de Servei 

de Gestió de RR.HH, i Paula M., Subdirectora General de Programes de Rehabilitació i Sanitat. 

Per la part sindical, CCOO, UGT i CATAC. 

 

VAGA GENERAL 

 

CCOO fa una prèvia per preguntar si ja s’han decretat els serveis mínims pel dia de la vaga 

general, el 29 de març. L’Administració diu que ha enviat al Departament d’Empresa i 

Ocupació les mateixes previsions de serveis mínims que en la darrera vaga, que eren del 70% 

per al personal d’interior. Respecte els rumors que circulen sobre si es descomptarà, a més a 

més, com un dia d’absència en el PRP, el que diu la pròrroga de l’acord és que està exempt i 

només es descomptarà la part proporcional d’un dia de la totalitat de les retribucions. 

 

SOL·LICITUD DE REINGRÉS 

 

Finalment s’ha arribat a un acord sobre els criteris que s’aplicaran per  procedir a les 

sol·licituds de reincorporació al grup C dels interins de tractament . 

Tal com vam informar ahir s’atendran les sol·licituds per ordre d'entrada al registre, com 

recull l'article 134 del Decret 123/1997, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de 

llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat.  

Per oferir les diferents places es tindrà en compte la darrera destinació definitiva com a 

funcionari per determinar el centre penitenciari, la localitat i l'àrea de procedència, com es fa 

en el cas dels cessaments dels interinatges de rehabilitació. 

Primerament s'oferiran les vacants no reservades, cas que existeixi alguna. En aquest 

moment hi ha tres. No és obligatori acceptar-les si no coincideix amb l'àrea i centre de 

procedència. 
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A dia d'avui, les places vacants reservades i ocupades per personal interí que són susceptibles 

de ser cobertes són: 

 

CENTRE LLOC VACANTS 

RESERVADES 

QUATRE 

CAMINS 

GSI 2 
GAMP 1 
GAMV 2 

GO 3 
LLEDONERS GSI 2 

GAMP 2 
GO 2 

JOVES GSI 4 
GAMP 2 

GO 1 
GIRONA GSI 2 
DONES GAMV 1 

GO 2 
HOMES GSI 5 

GAMP 1 
BRIANS 2 GSI 1 

GAMV 3 
GO 3 

BRIANS 1 GSI 4 
GAMP 1 
GAMV 4 

GO 5 
TOTAL  53 

 

Poden disminuir o augmentar en funció de possibles reincorporacions dels titulars o altres 

moviments. 

L'adscripció a aquestes places és provisional fins un concurs de trasllat o fins que torni el 

titular de la plaça. En aquesta situació s'està obligat a participar en el concurs de trasllats per 

a l’obtenció d’una destinació definitiva. 

Si el titular de la vacant reservada torna a la seva plaça es cessarà a l'interí de l'àrea i centre 

amb menys antiguitat, tal i com es feia fins ara, llevat dels que provenen de la JU026, que 

seran els últims.  

IMPORTANT. Només es cessarà al funcionari adscrit provisionalment a una vacant reservada 

si no hi ha cap interí. El funcionari cessat passaria a la situació d’expectativa de destinació, 

que vol dir, cobrar retribucions bàsiques (sou base + triennis), el complement de destinació 

del grau personal que correspongui i el 50% del complement específic del lloc que  
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desenvolupaven en passar a aquesta situació. En aquesta situació es pot estar com a màxim 

un any. 

Als sol·licitants, segons l'ordre de sol·licitud, se li oferirà primerament una plaça en el mateix 

centre i àrea de procedència. Si hi ha una plaça d'aquestes característiques, el sol·licitant 

haurà d'acceptar-la.  

Com a següent opció,  s'oferirà una plaça de la mateixa àrea i mateixa localitat, i si tampoc 

n'hi ha en la localitat, s'oferirà una en diferent localitat. En aquest supòsit el sol·licitant no 

està obligat a acceptar la plaça i pot desestimar la seva sol·licitud de reingrés. 

En el cas que no es pugui oferir cap plaça de la mateixa àrea que la de procedència i el 

sol·licitant vulgui reingressar, s'oferirà una plaça de diferent àrea intentant mantenir la 

màxima proximitat geogràfica a la de la darrera destinació definitiva. 

Si no s'ha pogut formalitzar la sol·licitud de reingrés amb les places ofertades, s'hauria de 

tornar a fer una de nova. 

Altres punts pendents de la reunió de la comissió de seguiment del 21 de març han estat: 

 

ATEMPTAT CONTRA L'AUTORITAT 

 

L'Administració ens informa que el director general i la consellera tenen una reunió amb la 

fiscal general per poder qualificar les agressions dels interns com “atemptat contra 

l’autoritat, els seus agents i els funcionaris públics”, d’acord amb el que preveu l'article 550 

del Codi Penal.  

L'Administració diu que una reducció, encara que hi hagi danys personals, no es pot qualificar 

com a atemptat. 

 

UNIFORMES 

 

L'Administració ens informa que als centres hi ha un petit estoc per poder atendre la 

reposició de peces concretes. En cas contrari, el centre hauria de sol·licitar la reposició al 

centre directiu que donarà un val per passar pel Corte Inglés. 

L'Administració intentarà fer un concurs per a la reposició de peces concretes, no hi ha diners 

per fer el concurs general dels uniformes que es deuen. 

Des de CCOO recomanem fer les peticions de reposició per escrit. 
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PERMISOS PER EXÀMENS FINALS 

 

El departament ha fet un dictamen de quins exàmens es poden compensar. Segons aquest 

dictamen solament són compensables amb un dia els exàmens finals en centres oficials. 

Aquests són els corresponents als diferents nivells educatius que contempla la Llei 3/2006, de 

3 maig, d'Educació (educació infantil, primària, secundaria obligatòria, batxillerat, formació 

professional, idiomes, artístics, esportius, de persones adultes i universitari). 

La resta solament es compensarà amb el temps indispensable. En aquests supòsits entren el 

exàmens de català. 

CCOO entén que qui ha d’establir els criteris clars és Funció Pública i no el Departament de 

Justícia. Tots els funcionaris de la Generalitat hauríem de tenir els mateixos criteris en el cas 

dels permisos. 

 

HOSPITALITZACIÓ 

 

L'Administració ja té el dictamen de Funció Pública sobre si es pot gaudir del permís per 

hospitalització d'un familiar fins al segon grau dins dels 10 dies següents al fet. Segons aquest 

si el familiar contínua de baixa mèdica (diferent de la baixa laboral) es podrà gaudir del 

permís. 

El dictamen no aclareix res sobre si es pot gaudir de 2 , 3, 4 o 6 dies depenent de la localitat. 

 

COMPACTACIÓ REDUCCIÓ JORNADA 

 

Es torna a demanar la compactació de la reducció de jornada en qualsevol cas, no solament 

durant el primer any. Creiem que la no compactació perjudica seriosament determinats 

serveis, a més a més en la situació actual sense subvenció de menjador, baixades de sou, 

empobriment de les condicions laborals, etc. fa més necessari que mai compactar per ajudar 

a les agredides i ultratjades economies dels treballadors públics. 
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L'Administració diu que no hi ha canvi de postura. Demanem dades de reduccions per 

centres per poder veure la possible incidència en els serveis que al·leguen els directors. 

Sobre els interins amb reducció als que també els afecta el 15%, es demana que puguin 

renunciar encara que no hagi passat un any per no perjudicar-los més. L'Administració diu 

que aquest és un problema de tota la Funció Pública i que s'haurà de decidir alguna cosa a 

nivell general. 

 

VIGILANCIA PERIMETRAL 

Competència de cossos i forces de seguretat de l’Estat. No hi ha res formal. Ens diuen que tot 

això esta en estudi. No ens en fiem, a l’Administració de l’Estat (Instituciones Penitenciarias) 

també hi ha rumors en el mateix sentit. Privatitzar serveis amb l’excusa d’abaratir-los. 

 

FUNCIONARIS QUE VAN APROVAR LA JU026 I ENCARA NO ESTAN NOMENATS 

 

Dels 128 que no van poder prendre possessió al juliol de 2011, 28 ha estat nomenats 

funcionaris en plaça provisional, 32 estan en situació d’interinatge en plaça vacant reservada, 

31 fan substitucions i 37 estan disponibles actualment. D'aquests 37, 11 encara no han 

treballat mai, 6 perquè han expressat que no volen fer substitucions i que esperaran al seu 

nomenament. 

Tal i com vam informar ahir, no hi ha cap previsió d'obertura de Puig de les Basses i, per tant, 

de nomenament dels 100 aprovats de la JU026. Continuen sense dir-nos la veritat, sabem 

que hi ha moviments, però no ens volen explicar res. 

Tampoc poden dir res sobre el lliurament de la presó del Catllar. No saben qué falta. Sembla 

que no es lliurarà aquest any. CCOO pensa que no estan dient la veritat: segons contractació 

la presó ha d’estar lliurada a finals del 2011.   

 

Barcelona, 23 de març de 2012 

 

 


