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COMISSIÓ DE SEGUIMENT 15 DE MAIG 2012 
 

 
 
 
 
Assisteixen per part de l'Administració, Rosa P., Subdirectora Gral. de RR. HH. i 
Econòmics de la DGRPiR, José Luis V.subdirector del servei de centres, Carlos L. 
Cap de servei de centres, Ferran C., Cap de Servei de Selecció i Provisió, Jesús P., 
Cap de Servei de Gestió de RR.HH, i tenim nova secretaria . Per la part sindical, 
CCOO, UGT i CATAC 
 
 
INTRODUCCIÓ. ENDARRERIMENT EN EL COBRAMENT DEL PRP 
 
Com a primer punt l'Administració posa sobre la taula que al mes de maig no es 
podrà pagar el PRP dels tres primers mesos del 2012 degut a un “problema 
informàtic”, insisteixen que no és econòmic. Sembla que T-Systems, que té el 
contracte informàtic de la Generalitat, no ha estat capaç d'adaptar el programa del 
PIPE al nou programa amb suficient temps. Asseguren que aviat estarà enllestit i es 
cobrarà a la nòmina del juny. 
 
A tots els sindicats ens sembla increïble i una pressa de pel. Creiem que han tingut 
temps suficient per poder fer-ho, des de que, ja fa més de dos mesos, es ratifiqués la 
pròrroga de l’acord. Demanem que si veritablement és per un problema tècnic, tan 
aviat com estigui solucionat, abonin l’import del programa amb una nòmina 
complementària, ja que això és un incompliment greu de l'acord. 
 
L’Administració farà un nota a la plantilla, suposem que no serà de disculpes, on 
diguin que ho fan sense voler i que no en saben més, jugar amb els nostres sous els 
hi surt gratis. 
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VACANTS DEL C QUE HI HA AL SISTEMA. MOVIMENTS. 
 
Personal de tractament que ha retornat de l’excedència. Han reingressat 11 persones 
de tractament, la qual cosa ha comportat el cessament de 9 interins. En aquest 
moment hi ha 3 retorns en tràmit. 
 
JU026. El 16 de maig se’ls ofereixen 43 places vacants reservades, algunes 
d’aquestes 43 places ja estan ocupades per algunes d’aquestes persones, i per tant 
no sabem quants interins hi ha afectats . 
 
Restaran 57 persones de la JU026 per a nomenar com a funcionaris de carrera 
incloent-hi el 10% addicional.  
 
Encara que els sindicats hem demanat una relació de places vacants dins el sistema, 
la resposta per part de l’Administració ha sigut que ho desconeixen. Que tan aviat la 
tinguin ens la faran arribar. 
 
Trasllat a IIPP. De les fins a 30 persones que podien demanar trasllat a IIPP de 
l’Estat, només ens poden dir que  han fet una cinquantena de certificats, i que no 
saben quantes persones han cursat la instància. La previsió és que el concurs es 
resolgui al mes d’agost –setembre, quedant aquestes places com a vacants pures.  
 
Travesses. Ens diuen que aquesta setmana ens enviaran un esborrany per fer 
al·legacions, ja que volen introduir algunes modificacions, que no especifiquen. 
CCOO demana que els interins també puguin participar en les travesses, donat la 
paràlisi que hi ha a l’àrea de tractament. Ens donaran resposta. 
 
També demanem que, tal i com s’ha fet en les obertures de centres, es permetin les 
comissions de servei dels funcionaris de carrera abans que les travesses. En aquest 
punt l’Administració assenteix. 
 
Com aquest any els serveis penitenciaris sí poden fer interinatges, a diferència del 
que passava l’any passat, la cobertura de les vacants i substitucions de tractament 
s’estan fent tal i com estava pactat: mitjançant travesses. Si aquestes estiguessin 
esgotades llavors es trauria la plaça a l’ATRI. Donat que les últimes travesses tenen 
més de  dos anys és urgent convocar unes de noves. 
 
Pel procediment pactat s’han cobert dues places vacants de psicòleg al CP Ponent, 
una s’ha ofert a una desplaçada pel retorn d’un psicòleg de carrera i l’altra s’ha ofert 
a la persona que li tocava de les travesses. 
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Jubilacions 
 
El 24 de setembre és la data límit per jubilar al personal que havia prorrogat la seva 
data de jubilació i que encara li faltava temps per completar el dret a la pensió. 
 
Els personal afectat és: 
 
4 caps de servei: 2 al CP Tarragona (1 a extingir), 1 a CP Ponent, 1 a CP Quatre             
Camins (a extingir). 
1 Treballador Social a l'ASSEP a Bcna 
1 GSI al CP Homes 
1 tècnic superior al CP Tarragona 
1 GAMP al CP Tarragona 
1 GO al CP Girona 
1 cap d'Unitat de RRHH al CP Tarragona 
1 cap d'Unitat de Gestió Econòmica al CP Ponent 
 
L'Administració diu que la cobertura d'aquestes places depèn de l'estudi de 
necessitats que faci cada centre i per tant no es farà de manera automàtica ni en tots 
els casos. Per exemple, al CP Figueres ja tenen un cap de servei jubilat que no han 
cobert, ni pensen cobrir-ho de moment. L’Administració al·lega que els caps de servei 
tenen una borsa d’hores que poden fer servir; el que no han calculat és fins quan 
dura aquesta borsa, però improvisen i diuen que  quan hagi necessitat ja ho cobriran. 
Encara arribarà un dia que algun centre no hagi caps de servei treballant. 
 
 
TASQUES DEL PERSONAL REDUIT AL 15% 
 
No hi ha cap instrucció concreta, tal i com va manifestar la subdirectora de tractament 
totes les tasques són importants i imprescindibles i, amb la ironia que caracteritza al 
nostre subdirector general de recursos humans, “a tots ens passa que no arribem a 
fer totes les tasques encomanades i anem fent”. Segueixen improvisant. 
 
PLA D’OCUPACIÓ I DIAGNOSI 
 
Al mes de juliol haurien de tenir feta la diagnosi de disponibilitat i necessitats de 
personal de l’Administració de la Generalitat. Els departaments haurien de tenir-lo 
abans de finals de juny però diuen que encara no tenen l'instrument per poder 
realitzar-lo, ni instruccions de com fer-ho. El dia 24 d’aquest mes hi ha una mesa 
sectorial per abordar aquesta qüestió. 
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DESCOMPTES DEL PRP I CONTROL HORARI 
 
Davant tots els rumors interessats o no sobre els possibles descomptes del PRP no 
previstos a la pròrroga de l'acord, l'Administració diu que sols ens descomptarà el 
que està escrit. Però davant la nostra insistència reconeix que no solament es tindrà 
en compte 3 retards  de mitja hora sobre la hora màxima d'entrada en un trimestre, 
que per analogia també ho aplicaran a l'hora de sortida, és a dir, descomptaran un 
30% del PRP trimestral si es computen tres sortides de mitja hora abans en un 
trimestre. També ho aplicaran als casos de gent que falti un temps indeterminat 
sense justificar durant la seva jornada. Tot això ho fan per similitud sense que la 
pròrroga digui res al respecte. 
 
La resta d’incompliments horaris no ha d'afectar el pagament del PRP, sens perjudici 
que tingui conseqüències disciplinàries. 
 
En el cas de les IT el primer mes  es traurà un 30% del total trimestral el primer dia, i 
un 5% la resta fins a arribar al 50% del total trimestral. El segon mes, si la baixa 
continua, es treu 5% per cada dia fins el 50% restant, o sigui durant 10 dies. Si la 
baixa es diferent es comença amb el 30% el primer dia. 
 
COMPENSACIO DE FESTIUS 
 
L’Administració comença a fer ambient dient que els dies s’han de generar, o  sigui 
segons ells el dia 1 de gener tenim 0 dies de compensació de festius. Se li recorda 
que a la pròrroga de l’Acord està escrit que “Els dies de compensació de festius dels 
que pot gaudir el personal d’interior que no treballa exclusivament en caps de 
setmana i que en els seus torns de treball incorporen festius oficials serà de 14 
anuals”. Sense cap altre condició que els descomptes per cada 15 serveis d’absència 
i pels retards superiors a 30 minuts sobre l’hora d’entrada. 
 
Els representants de l’Administració continuen dient que tenim 6 dies a 1 de gener i 
els altres 8 en el segon semestre. 
No hi estem d’acord, en cap moment la pròrroga que es va signar contemplava 
aquests remat de robatori que ara volen continuar fent. Sembla que estiguin buscant 
escalfar els ànims a la plantilla i ja estan prou calents, ens han retallat sou, 
condicions de treball empitjorades, ens tornen a retallar més i continuen estrenyent i 
estrenyent el cinturó, tant estirar i estirar finalment l’únic que poden aconseguir és 
que es trenqui. 
 
Desprès d’un breu recés, l’Administració diu que a 1 de gener es poden gastar 8 dies 
de C/F i els altres 6  a partir de l’1 de juliol. Continuem estant en desacord, no hi ha 
manera de fer-los entendre que nosaltres tenim els 14 dies a partir de l’1 de gener. 
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L’Administració està enrocada i no vol reconèixer que tenim els 14 dies a 1 de gener. 
Tornen a fer una proposta aquesta vegada oferint que als 8 dies a 1 de gener i amb 
el  consentiment del gerent del centre es podrien gaudir els 14 dies abans de l’1 de 
Juliol. 
 
Es continuen demanat els 14 dies, la posició de l’Administració continua enrocada, i 
s’acaba la reunió sense resoldre aquest problema. Des dels centres no permeten al 
personal gaudir de dies de C/F. 
 
Ens queden un munt de temes importants per tractar com són les modificacions 
d’alguns horaris de tractament, oficines o medi obert, els assumptes personals per 
hores per personal d’interior, els problemes amb la compensació de la formació, 
possibilitat de nous concursos tant de genèrics com de comandaments o problemes 
concrets d’alguns centres. 
 
 
Barcelona, 16 de maig 2012 
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