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COMISSIÓ DE SEGUIMENT      26 de juliol de 2012 
 

 
 
 
Assisteixen, per part de l’Administració, Rosa P., subdirectora Gral. de RR. HH. i Econòmics 
de la DGRP, José Luis V.,subdirector del Servei de Centres, Ferran C., cap de Servei de 
Selecció i Provisió, Jesús P., cap de Servei de Gestió de RR.HH i dos persones en 
representació del Departament d'Economia i Finances. Per la part sindical, CCOO, UGT i 
CATAC. 

 
L'Administració ens porta quatre temes per començar a la reunió: 
 
REUNIONS SINDICATS- ADMINISTRACIÓ 
 
Dictamen de Funció Pública sobre el temps de assistència a reunions: a partir d'ara el temps 
per anar a les reunions que convoca l'Administració anirà a compte del crèdit sindical, segons 
la interpretació que fan del Pacte Sindical del 2005. Cada vegada posen més pegues per 
desenvolupar les funcions sindicals: a l'administració ja li va bé. Sembla cada cop més que 
vulguin retornar al temps d’absència democràtica, fent de botxins.  
 
Aprofitant que, quan li sembla beneficiós, l'Administració demana informes a FP, CCOO 
demana a l'Administració un dictamen a FP sobre els gaudiments de llicències i permisos, ja 
que segons ens consta, el nostre departament és el més restrictiu. Fins ara deia que la 
regulació d’aquests temes es feia des del departament i que havien de fer una instrucció per 
tal d'unificar criteris. 
 
Funció Pública farà una instrucció de cóm s'aplicaran les llicències i permisos definits al nou 
article 48 de l'EBEP, modificat pel RD 20/2012 (BOE el dissabte 14 de juliol), i que, entre 
d’altres coses, anul·la les competències  que la Generalitat tenia en aquesta matèria. Segons 
aquest article, tots els funcionaris públics tindrem solament tres dies d’assumptes personals al 
2013 i cap dia extra vinculat als triennis. El permisos per mort, accident o malaltia greu varien 
en funció de si el familiar és de primer o segon grau. La resta tenen petites variacions que 
s'hauran d'estudiar en profunditat. 
 
Al 2013 les vacances per a tots el funcionaris públics seran de 22 dies hàbils (sense incloure 
els dissabtes al còmput) segons l'article 50 de l'EBEP modificat. 
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Com un petit raig de llum dins d'aquesta foscor, recordeu que a la Mesa Sectorial del dia 23 
de juliol es va acordar que per l'any 2012 (solament per a aquest any) podíem gaudir la part 
proporcional dels dies addicionals de vacances del 3r acord, de la següent forma: 

 1 dia de vacances addicional no meriten cap a l'any 2012 

 2 o 3 dies , meriten 1 

 4 o 5 dies, meriten 2 
 
Teniu l'explicació a l'ATRI. 
 
CONCURS DE COMANDAMENTS 2008 
 
Recentment s’ha dictat una sentència del Tribunal Superior de Justícia relativa al concurs de 
comandaments intermedis d'interior JU/CP003/2008. La sentència, del 25 de juny de 2012, 
declara nul·la l'entrevista del procés selectiu. Això afecta no solament al recurrent sinò a tots 
els participants en el procés i, a més a més, és una sentència ferma contra la qual no es pot 
interposar cap altre recurs. 
 
Hores d'ara l'Administració està esperant un dictamen jurídic de l’assessoria per tal de decidir 
com s’executarà la sentència i no pot avançar res. Diu que per després de setembre tornarà 
assignar els llocs de comandament, d'acord amb el criteri que s'utilitzi, prèvia reunió de la 
Junta de Mèrits corresponent. Es farà una nova resolució i es tornarà a nomenar als 
funcionaris que guanyen les places aplicant la sentència. 
 
Segons diu la sentència s’anul·la l'entrevista, que tenia un valor de 10 punts dels 16 possibles 
de la segona fase del concurs. En un primer moment l'Administració havia donat per suposat 
que aquests 10 punts passaven a incrementar la nota de l'examen que passaria, per tant, a 
tenir un valor de 16 en total, però l'Administració diu que encara no ho té clar. 
 
Demanem a l'Administració que faci públic aquest recurs entre tots els afectats, a la qual cosa 
contesten que solament ho han de notificar a qui s'hagi personat en el procés.  CCOO us 
informarà del desenvolupament del procés a mesura que tinguem més informació. 
 
Aquest recurs afecta a més de 200 persones i pot comportar que algunes persones perdin el 
lloc de comandament i d’altres el guanyin. Solament s'aplica al concurs de comandament 
d'interior i no a oficines ni a rehabilitació, ja que no va haver-hi cap recurs en aquest sentit. 
 
INSTRUCCIÓ 1/2012 SOBRE CANVIS DE SERVEI 
 
L'Administració ens porta la instrucció per tal d'intentar posar ordre en les interpretacions que 
fan alguns centres en relació al còmput dels canvis. Recull la normativa variada que hi ha al 
respecte i fa la instrucció, amb alguna restricció que fins ara no s'estava aplicant en cap 
centre. 
 
D'una banda reconeix que els canvis de servei que es podran autoritzar són 24, tal i com es 
va firmar a la pròrroga de l'acord, a banda dels que pugui autoritzar el centre per l'organització 
del servei. Adjunten una sol·licitud normalitzada per demanar el canvi de servei en la qual 
costarà el funcionari que demana el canvi del servei concret, el funcionari que ho accepta i el  
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dia que es torna el canvi del servei, que haurà de ser en un termini inferior a un trimestre. 
D'aquesta sol·licitud es computa un canvi per qui demana i un canvi per qui accepta. Els 
canvis solament es poden realitzar entre funcionaris que tinguin tasques i funcions 
homogènies (un GAMV podrà fer canvis amb un GSI, però no amb alguns GAMP) i no poden 
suposar treballar 24 hores continuades, ni fer nit-matí. 
 
Com a contrapartida deixen vigents les ordres de servei 2/2006, relativa als horaris dels GAM,  
i l'ordre 3/2006, sobre els horaris dels caps d'unitat de servei interior. En la primera es diu que 
l'aplicació dels 24 canvis autoritzades no pot suposar l'horari de dos dies i mig de forma 
sistemàtica. Després d'un extens debat, s'entén com a sistemàtic, que no es podrà fer més de 
24 setmanes l'horari de dos dies i mig per aplicació dels canvis. En el cas de la segona ordre, 
la 3/2006, no hi posa la paraula “sistemàtica” i l'administració no creu que sigui un oblit i el 
converteix en norma, que estén també als caps d'àrea funcional i caps de servei, no 
permetent en cap cas que es faci un horari de dos i mig, atenent a l'especial responsabilitat 
dels comandaments intermedis d'interior. 
 
La part social demanem una explicació de com es poden fer llavors els canvis, contesten que 
es poden canviar els matí per les tardes. La part social entén que es  poden  fer altres 
variacions, com treballar dos dies i lliurar 5 i alternar amb un 3-4 o altres propostes 
imaginatives. 
 
Tot aquest enrenou va començar amb la direcció de  Quatre Camins, que sembla que miren 
les ordres amb lupa per tal de fastiguejar al seu personal, vetllant sempre per trobar  
l’aplicació més restrictiva, i la nostra DG s'adhereix amb entusiasme a tot el que sona a 
restricció pel seu personal, encara que no suposi una despesa econòmica. Des de CCOO no 
creiem que sigui una bona política de personal, ja que cada dia ens tenen més desmotivats i 
cabrejats i això repercutirà al sistema.  
 
BORSA DE TREBALL 
 
L'Administració ens proposa que un grup d’opositors que va aprovar la JU026, però sense 
plaça, i que van anar al curs però no van fer les pràctiques als centres perquè eren reserves, 
puguin passar pel davant a la borsa de treball. Les regles del joc que hi actualment no són 
aquestes i solament es va fer una excepció: el cas dels aprovats de la JU026 que havien de 
prendre possessió a Puig de les Basses.   
 
CCOO fa temps ja va demanar una nova regulació de borsa, però no volem fer-la a corre-
cuita per salvar un cas concret. La regulació hauria de fer-se dins d'un marc més general com 
és la regulació de les comissions de servei i la modificació de la reglamentació de les 
provisions provisionals. 
 
Sobre la situació actual de la borsa de treball ens informen que tots els que havien de prendre 
possessió a Puig de les Basses ja estan treballant fent interinatges o substitucions, llevat dels 
que han renunciat, i que ja han recol·locat a dos interins de la borsa de treball que havien 
estat cessats ja fa més d'un any. La previsió és que la borsa d’interins es vagi movent  molt 
poc a poc. 
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NOUS CENTRES 
 
L'Administració ens diu que no tenen noves informacions sobre l'obertura de Puig de les 
Basses i que, si el pressupost ho permet, s'obrirà al 2013, tal i com va dir la Consellera al 
Parlament. 
 
El centre penitenciari de Mas d'Enric ja ha estat lliurat el mes passat però no està gens 
operatiu, i sobre la resta de centres previstos no poden dir res. Ens confirmen que no hi ha 
cap previsió de tancar la Model o Dones. 
 
CCOO proposa i demana, aprofitant que hi ha presència de personal d’Economia, que es faci 
alguna cosa per tal de no tenir que pagar els 18 milions d'euros que han de pagar a la 
constructora si no es construeix la presó de Tàrrega, ja que va ser adjudicada.  
 
COMPENSACIÓ DE FESTIUS I AP 
 
L'Administració diu que els dies de CF i AP es gaudiran per hores, ja que així ho preveuen el 
Decret de jornades i horaris i el Reglament d'organització i funcionament dels serveis 
d'execució penal. Segons aquest decret, tots els funcionaris de la Generalitat, inclòs el 
personal penitenciari, tenim 50 hores de AP (en jornada completa), a les quals s'ha de sumar 
4hores 35 min de la part proporcional fins el 29 de maig que es va aprovar. A aquestes 54 
hores i 35 minuts se li han de sumar els dies d’assumptes personals addicionals per més de 6 
triennis (tot això solament per a l'any 2012). Els assumptes personals es poder gaudir per 
fraccions mínimes de mitja hora, i com els dies de compensació de festius s'assimilen a 
assumptes personals, també es poden gaudir de la mateixa forma. 
 
CCOO no hi està gens d’acord i manifestem que no es pot fer un canvi a la meitat d’any. 
Demanem que en tot cas els de CF es gaudeixin per jornades i els AP per hores. 
 
COBRAMENT PRP 
 
CCOO demana sobre l’afectació del PRP al primer trimestre. Diuen que 274 persones no van 
cobrar res i 754 ho van cobrar parcialment. Al segon trimestre, que cobrarem a la nòmina 
d'agost, els números han baixat: 248 no cobraran res i 445 ho cobraran parcialment.  
 
Dintre d'aquests no s'han computat els funcionaris de la JU026 que haurien d'haver cobrat, ni 
els interins reduïts en un 15%, que cobren el PRP reduït proporcionalment, encara que l'acord 
no fa referència a aquesta circumstància i entenem que haurien de percebre-ho en la seva 
totalitat. 
 
Havíem demanat els números per centres i conceptes, però no els han portat. Sabem que hi 
ha centres com a Lledoners on hi ha hagut una especial incidència i per motius relacionats 
amb el incompliment de l'horari, no imputables al personal, donat que el còmput setmanal que 
feien era correcte, amb el beneplàcit de la direcció o per ordre expressa d'alguns 
comandaments, que ara ho neguen. 
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Se’ns va assegurar que al primer trimestre es faria un avís al personal per tal de formalitzar 
els horaris que en molts casos no sortien bé al llibre de serveis. 
 
CCOO ha demanat que s'arreglin aquests despropòsits, donant un temps prudencial per a 
regularitzar aquests horaris. 
 
CONCURSOS 
 
L'Administració no veu que en un futur proper es pugui fer un concurs base perquè encara 
s'ha d'estabilitzar la situació dels aprovats de la JU026, que haurien de prendre possessió a 
diferents llocs en situació provisional fins que no s'obri Puig de les Basses. 
 
En quant als concursos de comandaments, solament es podria fer de rehabilitació i 
administració, ja que el concurs d'interior està pendent d'aplicació de sentència. Per tant, no 
sembla probable que es publiqui cap concurs durant aquest any. 
 
DIAGNOSI 
 
Preguntem l’estat del document de diagnosi, l’Administració respon que TOT EL PERSONAL 
de presons està excepcionat i que TOTHOM ÉS NECESSARI per a que el sistema continuï 
funcionant. 
 
MENJADORS-CAFETERIES 
 
Demanem que el departament torni a assumir la gestió de les cafeteries, la seva resposta en 
el  to burlesc que els caracteritza és que ens fem càrrec els sindicats. No tenen cap intenció 
de deixar els preus com estaven, és més, a Ponent, a partir d’octubre, se’n farà càrrec el 
CIRE fins a desembre, tant del racionat dels interns com els menjadors de funcionaris. 
 
CCOO adverteix que si finalment s’aplica la pujada, els portarem on calgui, per l’abús de 
poder davant dels treballadors, a aplicar preus que s’allunyen de les normatives en vigor. 
 
TRAVESSES DE TRACTAMENT 
 
La setmana vinent sortirà la llista definitiva dels funcionaris que van sol·licitar comissió de 
servei i la llista d'admesos i exclosos per als interins. Al setembre sortirà el llistat provisional 
amb els mèrits i a l'octubre el definitiu. 
 
CAP DE SERVEIS MODEL 
 
Preguntem pel darrer cobriment d’una plaça inexistent de cap de serveis a la Model. 
L’Administració diu que ho desconeix i que ens informarà en breu. 
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RESPONSABILITAT DELS FUNCIONARIS DE PECULI O COMUNICACIONS 
 
Donat que de tant en tant es presenta algun tipus de problema en aquests serveis durant els 
caps de setmana, que es quan més moviments hi ha, demanem si hi ha alguna normativa de 
funcionament, o cada centre ha de solucionar el problema segons el seu parer. 
L’Administració ho desconeix i ens diu que ho esbrinarà i ens comunicarà el que sigui al 
respecte. No pot ser que en alguns centre hi hagi funcionaris amb càrrecs de direcció, que es 
permetin la llicencia d’amenaçar al seu personal impunement per errors normals de 
funcionament. 
 
Estem convençuts que formar part de la direcció d’un centre és una tasca de molta 
responsabilitat, així com la importància de la qualitat de direcció per assegurar la salut i 
benestar del seu personal. Els comandaments han de tenir les habilitats suficients per a 
gestionar equips humans, resoldre conflictes, comunicar-se amb els treballadors, etc. i que les 
correccions que se’ns puguin fer, han de servir per reforçar aquelles coses que fem bé  i 
modificar les que fallen. En cap cas, s’ha d’utilitzar per intentar humiliar i desprestigiar la tasca 
dels qui cada dia donen tot el que tenen per a que la vida ordinària als centres es produeixi 
sense cap tipus d’alteració, tot i no disposar dels equips humans i tècnics necessaris. 
 
PUJADA VOLUNTARIA  A PONENT 
 
L’Administració diu que s’ha de garantir que els interns facin els àpats previstos per tal de dur 
una alimentació equilibrada, negant que hi existeixi cap ordre referent a la prohibició de fer la 
pujada voluntària a la seva cel·la. Diuen que el que no faran es repartir un borsa de menjar 
per tal de facilitar la pujada dels interns. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


