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COMISSIÓ DE SEGUIMENT 9 D’OCTUBRE 2012 
 
 

 
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. Per la part sindical, CCOO, 
UGT i CATAC. 
 
 

Punts de l'ordre del dia a proposta de l'administració 
 

 
CONDICIONS HORÀRIES FUNCIONÀRIES EMBARASSADES I LACTANTS QUE 
FAN NIT 

 
Ens presenten un document, que en una primera ullada diu que s'ha de complir les 
hores per torn de treball, i que no permet fer dos dies sencers de treball. És a dir, 
canvia la nit d'un torn 3/5 per un torn de 4 dies (3 matins o tardes i un dia matí/tarda) i 
4 dies lliures o 5 dies de matí o tarda i 3 dies lliures. Per complir les 40 hores cada 
tres torns s'haurà de fer un dia més. També permetria fer l'horari dels àrees mixtes. 
 
Es millora el redactat pel personal de tractament que figurava a l'acord del 98, 
respecte a que no es faci servei interior, encara que de fet ja s'estava fent als centres 
per recomanació del Comitè de Salut Laboral. 
 
CCOO no està gens d'acord, ja que la llei de prevenció solament parla de no fer nit, 
però no de canviar  el torn horari. Tampoc estem gens d'acord en que es presenti un 
document a la mateixa mesa sense temps per poder estudiar-ho. 
 
L'administració ens emplaça per al dilluns 15 d'octubre per seguir parlant del tema. 
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FLEXIBILITAT HORÀRIA TRACTAMENT 
 
 
L'administració ens informa sobre una sol·licitud de diferents treballadors socials per 
tal que se'ls apliqui el decret horaris, en quant a la no obligatorietat de fer la tarda. 
Diu que la seva resposta serà negativa, ja que entén que som un col·lectiu particular i 
que s'ha d'oferir servei durant las tardes. 
 
CCOO recorda que fa molt de temps que estem demanant la revisió d'alguns horaris, 
ja que hi ha disfuncions que es venen acumulant de diferents acords, i la diferència 
entre els horaris dels funcionaris de carrera i interins amb la jornada reduïda en un 
15%, a més a més s'hauria d'adaptar el decret d'horaris als nostres col·lectius. 
 
L'administració ens emplaça a una subcomissió horària pel dia 18-10-2012. Les 
perspectives no són molt esperançadores, ja que sembla que l'administració vol 
tractar tots els horaris amb la intenció de fer canvis substancials a més d'un col·lectiu. 
CCOO tant sols tractarà aspectes puntuals, una nova regulació d'horaris requereix un 
nou acord i no pot comportar mes pèrdua de drets. 
 
 
RECLASSIFICACIÓ DE PLACES DEL D A C 
 
 
Queden 11 interins del grup D actualment. L'administració, i concretament el 
representant de funció pública, diu que s'han de reconvertir en places del C perquè la 
llei de mesures no permet que hi hagi interins i que aquest és un cos a extingir.  Els 
que tinguin titulació del C els inclourien a la borsa de tècnics especialistes, amb la 
seva antiguitat del D, i als que no la tinguin els donarien un temps per  determinar, 
per treure-la, moment en que serien inclosos a la borsa. Però de moment els 11 
anirien a l'atur. 
 
CCOO no entén en absolut aquestes presses, en una administració que té més de 
5000 funcionaris interins, quan tenen fins a finals del 2013 per fer la promoció interna 
especial dels funcionaris del grup D, moment en què es podria regularitzar els interins 
que quedin.  
 
Els recordem  que hi ha funcionaris de carrera del D que estan com a interins del C o 
de l’A, i que aquestes persones no tindrien cap lloc al que tornar en el cas que ho 
necessitin. L'administració diu que sempre pot crear llocs nous, AL·LUCINANT!!!  
d'un cos a extingir. També hi ha funcionaris amb llocs reservats que tenen un interí a 
la seva plaça. L'administració no sap si aquestes places estan computades dins de 
les 11 i interins amb molta edat. Pensem que l'administració fa aquestos ajustos  
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sense un estudi seriós de les conseqüències ni tenen totes les dates a la mà, 
solament veuen 11 places que els poden servir per fer enginyeria administrativa 
sense pensar en les persones que hi ha darrera. L'administració vol tancar el tema i 
donada la negativa dels sindicats ens emplaça pels dilluns 15 d'octubre. 
 
CCOO no veu un pronòstic favorable en la resolució d'aquest tema i per tant demana 
al personal que estigui en excedència del D sense cap altra oposició aprovada que 
reflexioni sobre l seva situació administrativa ja que cada dia ens donen una sorpresa 
nova. Per qualsevol aclariment contacteu amb els nostres delegats. 
 
PROVISIONS PROVISIONALS 
 
Altra imposició de Funció Pública, emparant-se en l'acord del govern: diuen que totes 
les places vacants que s'ofereixen han de sortir primerament a ATRI, tant per  l'àmbit 
de rehabilitació, com d'administració. Això afectaria tant als llocs base com a 
comandaments. Si no es segueix aquest protocol l'interventor no donarà autorització 
per cobrir les vacants. 
 
Ara totes les vacants d'oficines i tractament es publicaran a ATRI, donant prioritat als 
funcionaris de carrera. Si no hi hagués cap funcionari de carrera que ho sol·liciti, 
s'assignarà la vacant a un interí seguint el llistat de les travesses sempre i quan ho 
hagi sol·licitat per ATRI.  
 
Les substitucions que es cobreixin es farà mitjançant les travesses, no es preceptiu el 
procediment d'ATRI.  
 
Està clar quina es la intenció del govern, anant amortitzant places d'altres 
departaments que no es consideren essencials. 
 
JU026 
 
JU026 nou nomenament provisional de 15 places. Queden 42, 10% adicional.  
 
CP BRIANS 1 GAM V………………………. 1 
CP BRIANS 1 GSI ………………………….. 4 
CP BRIANS 2 GAM V ……………………… 3 
CP BRIANS 2 GSI ………………………….. 4 
CP GIRONA GSI ……………………………. 1 
CP D'HOMES GSI ……………………………1 
CP LLEDONERS GAM P ………………….. 1 
                              
                                                       TOTAL 15 
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Temes presentats pels sindicats 
 
 
LLEDONERS 
 
 
Sembla que hi hagut problemes en el cobrament dels primers mesos del PRP, per 
faltes assistència per no fitxar, per retards o per horaris particulars aprovats al centre 
o avançaments consentits al centre. S'ha resolt algun cas quan s'ha comprovat per 
part de la gerència del centre el compliment de l'horari. Si hi ha més casos, 
l'administració es compromet a estudiar-ho i corregir-ho si s'escau. 
 
CÀMERES DE VIGILÀNCIA 
 
Hi ha queixes que s'utilitzen per fer complir els horaris regimentals i després es 
recrimina a alguns funcionaris les seves actuacions i els retards en els horaris de les 
activitats. La regulació de les càmeres prohibeix el seu ús per control del personal i 
en aquests casos no es pot demostrar a ciència certa la seva utilització amb fins 
sancionadors. 
 
COBERTURA CAP UNITAT DE CP TARRAGONA 
 
L'administració diu que no és prioritari, que no passa res si no hi ha cap d’unitat al 
centre, com si fossin de Madrid (es passen el Reglament d’organització i 
funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya pel forro) i que per tant no 
es cobrirà de moment. Encara que no hi hagi cap d'unitat durant alguns dies, no es 
una qüestió preocupant quan a d’altres centres hi ha una dotació de 4 caps d'unitat 
per mòdul perquè la figura del cap és important en el funcionament del centre. A 
Figueres, Girona o Tarragona, segons els representants de l’Administració, no són 
necessaris. Tot es relatiu. 
 
CONCURS DE TRASLLAT A MADRID  
 
La resolució del concurs de trasllats de la Secretaria General d’IIPP, s’ha publicat al 
BOE 244, del 10 d’octubre de 12. De moment no és procedirà al cessament dels 
tècnics especialistes que han guanyat plaça fins que sigui autoritzat per la Comisión 
interministerial de retribuciones (CECIR), moment  en que serà comunicat per a 
procedir al cessament.  
 
A partir del cessament hi ha 1 mes per a prendre possessió, si comporta canvi de 
residència, i tres dies si no n’hi ha. De moment no hi ha data. 
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DIAGNOSI 
 
Fa poc que han enviat més dades per completar la informació que havien lliurat, en 
aquest mes possiblement tindran les conclusions. L'administració creu que en el 
sistema penitenciari no tindrà pràcticament incidència. 
 
CONCURS DE COMANDAMENTS D’ INTERIOR 
 
L’assessoria jurídica està en espera de qui arribi el certificat de sentència ferma, un 
cop rebut, l’assessoria emetrà un informe sobre l’execució, que es traslladarà a la 
Junta de mèrits per tal que emeti una nova resolució d’adjudicació de places. No 
volen avançar cap tipus d’informació al respecte. 
 
PROVISIONS PROVISIONALS:Hem demanat estar presents en l’adjudicació de 
provisions provisionals. 
 
ÀREES DE DESCANS/ CAFETERIES 
 
L’Administració diu que s'han revisat i  solucionat  alguns dels problemes,  màquines 
de vending, microones, neveres, etc. No estem d’acord, encara hi ha moltes 
mancances. Els menjadors no es poden obrir a totes hores, donat que encara 
depenen de les empreses adjudicatàries.  
 
A la cafeteria de Figueres, els interns faran el curs de manipuladors d’aliments. 
 
Cafeteria de Ponent. Tancada per obres de moment. CCOO reitera que es podia 
haver fet d'alguna altra forma, assegurant la recol·locació dels treballadors de les 
empreses que porten més de 20 anys, tornem a demanar  que el CIRE es faci càrrec 
dels treballadors que hi havia fins el 30 de setembre. 
 
FORMACIÓ  
 
L’administració diu que als funcionaris de cap de setmana, no els hi compensaran 
perquè no treballen les 37,5 hores setmanals. Aquest argument no es pot acceptar, 
la regulació d’horari de cap de setmana està regulat i tenen dret com qualsevol altre 
treballador a la compensació. 
 
Formació online: L’Administració diu que tots els centres tenen llocs adequats, 
demostrem com un centre com Tarragona, no disposa dels espais pertinents. 
 
I tornem a insistir, que a la majoria de centres el personal d’interior no pot realitzar 
aquests cursos, si prèviament no estan dispensats en el llibre de serveis, amb la 
indicació expressa del temps que tenen per la realització del curs dins de la jornada  
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laboral i l’ordinador que tenen a la seva disposició en un lloc adequat per a poder-lo 
fer en condicions. 
 
 
LLISTAT BORSA D'INTERINS DE TÈCNICS ESPECIALISTES I DE TRACTAMENT  
 
Es demana un nou llistat de la borsa d’interins de tècnics especialistes i 
l'administració diu que al novembre farà l'actualització. També es demana un llistat 
de tots els interins de tractament amb la seva antiguitat. L'administració diu que ho ha 
d'elaborar. 
 
CIRCULAR SOBRE CANVIS DE SERVEI DELS COMANDAMENTS D'INTERIOR 
 
Es torna a sol·licitar la seva modificació i permetre que els comandaments d'interior 
puguin utilitzar els seus canvis per fer els 2 1/2 de forma no sistemàtica, tal i com es 
permet als àrees mixtes. L'administració continua amb la seva negativa i diu que és 
un tema molt meditat i treballat (?) i que no pensa fer marxa enrere. 
 
TRAVESSES DE TRACTAMENT  
 
La primera quinzena de novembre es publicarà el llistat de mèrits provisionals. La 
primera quinzena de desembre es publicarà el llistat definitiu. 
 
COMPENSACIÓ DE FESTIUS 
 
Un cop més la direcció del CP Quatre Camins, amb el seu tarannà d’en cas de dubte 
perjudicar al treballador, està descomptant dies de compensació de festius al 
personal de cap de setmana. 
 
No els hi poden descomptar cap dia de compensació de festius si han estat de baixa, 
cap acord ho contempla. Per tant, han de resoldre i retornar els dies que han 
descomptat als treballadors perjudicats de cap de setmana. 
 
 
HORES SOLTES DELS AP 
 
Hi ha centres que estan posant traves per gaudir les fraccions d’hores que queden 
del còmput total. L’Administració diu que ho solucionarà. De les 50 hores del decret 
de jornada i horaris i 4h 35’ del prorrateig de les 70 hores. 
 
Barcelona, 9 d’octubre 2012 
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