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COMISSIÓ DE SEGUIMENT 15 D’OCTUBRE (continuació 9 d’octubre) 

 

A la reunió assisteixen, per la DG 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 1 representant de Funció Pública i 1 d’Economia), i els sindicats en 
representació de la part social. 

Aquesta reunió és una continuació de la comissió de seguiment del  passat dia 9, on varen 
quedar dos punts a tractar: la proposta horària per a les dones embarassades i el personal 
interí del grup D. Des de CCOO no entenem aquest interès per part dels responsables del 
nostre departament, i dels representants del departament de Funció Pública, en continuar 
agredint els treballadors penitenciaris. No tenen prou amb les retallades que se’ns fan des 
del govern espanyol i des del govern de la Generalitat, aquests representants, a més a més, 
s’acarnissen en anar posant sal a les nafres i fer-nos tot el mal que poden. Sembla que 
vulguin mantenir un estat de tensió a les plantilles mitjançant les provocacions, traient-nos 
drets que s’han aconseguit al llarg de molts i molts anys d’esforços i patiments. 

HORARIS FUNCIONÀRIES EMBARASSADES 

No ens posàvem d’acord, la seva proposta era canviar l’horari a les dones que fessin dos 
serveis en un mateix dia i al dia següent tornessin a fer dos serveis, deien que no podien 
permetre que una dona embarassada fes 15 hores dos dies seguits, que era una bogeria que 
l’Administració no estava disposada a permetre. 

CCOO no acceptàvem aquest canvi d’horari forçós, nosaltres pensem que si que és veritat 
que s’ha de treure la nit, per tot el que comporta i que està demostrat per diferents estudis, i 
aquest servei s’ha de canviar per una tarda o matí, a convenir la persona afectada amb el seu 
centre, atès que un canvi d’aquests tipus tampoc ha de suposar un perjudici per a la 
treballadora.  

Continuen tenint l’obcecació de que el personal d’interior GSI, GMO i ATSI poden fer dins del 
seu cicle de 8 dies quatre matins o tardes (doblant 1 dia) i quatre dies lliures, o bé optar per 
l’horari d’àrea mixta existent al seu centre de treball. 
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L’Administració ens diu que tot i no tenir la voluntat de mantenir l’horari al personal que fa 3-
5, al canviar la nit per una tarda, el personal acaba realitzant 2,5 hores menys per cada cicle, 
la qual cosa fa que cada tres cicles la funcionària degui 1 dia a l’Administració, que haurà 
d’anar recuperant. 

En quant al personal de tractament, s’adaptaran les condicions de treball al seu estat 
d’embaràs, fent tasques que no impliquin atenció presencial amb els interns. 

També volien regular al personal sanitari i CCOO vam ser qui els hi vàrem fer treure, doncs la 
majoria d’aquest personal és personal laboral i ja tenen un comitè propi on regulen els seus 
temes. 

Passa el temps i no arribem a cap acord, l’Administració està posicionada en la seva proposta 
i no avancem, estan disposats a tirar pel dret i aplicar la seva proposta tant si estem d’acord, 
com si no.  

CCOO fa una proposta a l’Administració: que puguin fer una jornada matí i tarda, que  a la 
següent facin només un servei, o bé el mati o la tarda, i el tercer dia puguin tornar a fer matí i 
tarda,  així s’evita que es facin dos serveis continuats de 15 hores, que és el que 
l’Administració pretén aconseguir.   

L’Administració respon que ho estudiarien i ens dirien alguna cosa, que no prometien res, 
però que s’ho estudiarien. 

En tot cas, vam tornar a deixar clar que nosaltres no veiem malament la proposta de 
l’Administració sempre i quan fossin opcions a escollir, a més a més, per la persona 
interessada, però que si volia mantenir el seu horari i solament canviar la nit per una tarda o 
matí ho pogués fer.  

Estem pendents de la seva resposta. 

GRUP D 

Tal i com vam explicar a l’anterior nota, estan decidits a carregar-se al personal del grup D, 
sense que els tremoli el pols, tot i conèixer les situacions personals d’aquest col·lectiu, la 
majoria amb més de 50 anys, alguns amb més de 60 i amb més de 20 anys de serveis prestats 
la majoria d’ells. Una vergonya,  en una empresa privada seriosa mai es desprendrien de 
personal amb tants anys d’experiència,  ja que són considerats capital actiu de la mateixa, 
però aquets badocs que tenim d’amos, només saben fer mal on més saben que ens dol. 
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Va començar l’Administració intentant argumentar que tenen el mandat de la Llei de 
supressió del grup D, que diu que és un cos a extingir, i que ja els tenien que haver cessat fa 
temps, segons  ells des del dia que es va  publicar la Llei ja haurien d’haver estat cessats. 

El tema va ser tractat el passat dia 9, ja venien amb una decisió presa: els interins del grup D 
han d’anar al carrer. Ho tenien decidit, nosaltres ja havíem intentat aportar arguments del 
perquè no havien de fer-ho, no va servir de res, tot estava dat i beneit, aquestes 11 persones, 
aquests 11 companys pels representants de l’Administració, tant del nostre departament 
com de Funció Pública, tant sols representen uns noms a una llista de personal a cessar. 

Els hi vàrem aportar diferents arguments: 

• Estem parlant de personal amb molta experiència. No podem prescindir dels seus 
coneixements.  

• Personal que té una edat en la que tenen difícil accés a altre feina tal considerant la 
situació actual. 

• No es pot, després de més de 20 anys de serveis, fotre-li una puntada de peu al cul al 
personal com si fossin vulgars números, SÓN PERSONES. 

• Parleu d’eficiència i eficàcia de l’Administració, i amb el cessament d’aquestes 11 
places tant sols podeu recol·locar 8 persones del grup C (ja que només disposen del 
pressupost que els hi paguen als del D per a nomenar als del C, no poden ampliar el 
cost, per la qual cosa, han de contractar menys gent). Això li anomeneu ser eficaços i 
aprofitar els pocs recursos que tenim. 

L’Administració diu que ja va haver de cessar 400 interins fa un any i mig i que és el mateix 
cas. 

CCOO respon que no és el mateix. En l’altre cas no hi havia opció, s’incorporaven funcionaris 
de carrera i  això forçava el cessament. Li exposem que en aquest cas, tot i haver un mandat 
d’extinció del cos, no hi ha data d’aplicació fins a que no finalitzi el procés de promoció del D 
al C, és més a la pròpia Llei 16/2008 es preveu que es realitzaran dues convocatòries en un 
termini de 5 anys i només n’han fet una. Per tant, demanem que no siguin cessats fins a 
finalitzar aquest procés. 
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A més a més, la reconversió d’aquestes 11 places del grup D a grup C suposarà la pèrdua de 3 
o 4 places, per tant es reduirien els efectius al centre. Amb tot el sarcasme de què són 
capaços, els representants de l’Administració van afirmar que tenen els centres a tope de 
personal, que no en tenen cap mancança. CCOO vam respondre que tenir el personal just per 
a realitzar els serveis no és tenir personal de sobres, ja que una baixa fa trontollar moltes 
vegades el servei i la feina surt gràcies a l’esforç i professionalitat del personal que ells 
constantment agredeixen.  

 A l’Administració els hi va donar igual, CCOO ens vam quedar sols defensant el personal 
interí del grup D, tot va ser inútil, amb la supèrbia de qui té el poder de decidir a les seves 
mans, l’Administració ens va dir que al gener serien cessats. 

En un atac de generositat, l’Administració va dir que aquells que tinguessin la titulació adient, 
serien recol·locats al llistat de la borsa d’interins a la posició que els correspongui per la seva 
antiguitat. En els casos que  no es disposi de la titulació, donarien un marge de temps, 
aproximadament 1 any i mig, per a que poguessin presentar la titulació i ser recol·locats a 
l’ordre corresponent de la llista de borsa. 

Estem convocats per l’Administració pel proper dijous, dia 18 d’octubre, per parlar d’horaris. 
CCOO abordem aquesta reunió amb una posició d’entrada: podem discutir algunes qüestions 
horàries referents a col·lectius concrets que encara estan pendents de resoldre (flexibilitat 
horària pels col·lectius que encara no la tenen, eliminació de les tardes pel personal de 
tractament de carrera, realització del 2 ½ pels CUSI, etc), però en cap cas CCOO entrarem a 
negociar els horaris establerts pel personal penitenciari fruit d’anteriors processos 
negociadors.   

 

Barcelona, 15 d’octubre de 2012 

 

 


