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COMISSIÓ DE SEGUIMENT 18 DE DESEMBRE 2012 

 

 

A la reunió assisteixen, per part de l’Administració, la subdirectora general de 
Recursos Humans i Econòmics, el subdirector general de Centres i Gestió 
Penitenciària, el cap del Servei de Gestió de Recursos Humans, la cap del Servei de 
Selecció i Provisió de la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics, el 
cap de l’Àrea de Règim Interior Penitenciari, una representant de l’Àrea de Personal 
Funcionari del Departament de Governació i una representant del Departament 
d’Economia, més una funcionària del la DGSP com a secretària. Per la part social, 
els sindicats CCOO, CATAC i UGT. 

 

Punts proposats per l'administració 

 

ORDRE DE SERVEI 3/2012: PROGRAMA D’IDENTIFICACIÓ DEL PERSONAL AL 
SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ PENITENCIÀRIA 

 

Davant la necessitat d'identificació a tothom que accedeixi a l'interior dels centres, i 
per tal d'unificar els criteris, tot el personal disposarà de dos carnets: la targeta 
d'identitat professional, que serveix para fitxar, i una targeta amb fotografia i en la que 
solament constarà el NIP, que s'haurà de portar de manera visible quan no es porti 
uniforme. El carnet professional es farà a la DG i l'altre als propis centres. Hi ha 
centres en els que s'haurà de proveir de màquines o es posarà en contacte amb un 
altre centre. El personal que vagi uniformat portarà un distintiu adherent amb el NIP i 
el lloc de treball. 

Tots el personal s'haurà de fer una foto al propi centre que en principi s'haurà 
d'actualitzar cada quatre anys. Les fotos tindran unes característiques determinades 
entre les quals es preveia un indicador mètric d'alçada. Davant la queixa dels 
sindicats aquesta característica, encara que l'administració creu que pot ser rellevant, 
no serà necessària. Totes les fotos s'incorporaran a un fitxer del SIPC al qual  tindran 
accés els funcionaris d'accessos exteriors. Es demana que només es tingui accés al 
fitxer dels treballadors del centre i no en general per evitar que es pugui fer mal ús.  
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L'administració creu que augmenta la seguretat poder comprovar si ets un treballador 
penitenciari, encara que els treballadors aliens al centre han de tenir una 
autoritzacióexpressa per accedir a l'interior d'un centre, i que si qualsevol fa mal ús 
del fitxer de fotografies podrà ser sancionat. En pantalla no apareixerà nom i 
cognoms dels treballadors i intentaran que no hagi  possibilitat d'impressió.  

L'administració ens informa que arran d'una queixa que van fer a Asepeyo sobre 
informes de funcionaris lesionats que podien arribar als interns via judici,  acorden 
que, quan es vagi a la mútua, serà necessari identificar-se pel NIP, sempre que 
s'expressi que som treballadors penitenciaris. 

 

GAUDIMENT DE LA COMPENSACIÓ DE FESTIUS PER A L’ANY 2013 I 
ASSUMPTES PERSONALS 

 

L'administració ens informa que el càlcul serà per hores, diguem el que diguem. No 
volen escoltar cap argumentació ja que la pròrroga parla de 14 dies i no de hores. 
Per tant, durant el 2013 tothom tindrà 25 hores d'assumptes personals i 14 dies de 
compensació de festius (passat a hores) el personal que treballa els festius i que no 
es cap de setmana, que es podrà gaudir per fraccions mínimes de 30 minuts si les 
necessitats de servei ho permeten. 

Els assumptes personals i les compensacions festius que no es gaudeixen durant 
l'any 2012, s'acumularan als del  2013.  

CCOO demana que s’ampliï el termini per tal de poder retornar les compensacions 
de festius descomptats per baixes. L'administració solament admet que es regularitzi 
fins el 31 de gener de 2013 i que s’estudiaria algun cas excepcional. 

Els assumptes personals del funcionaris amb horari reduït en un 15% és de 68h50’, 
segons l’Administració. 
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Per la part social, aportem els següents temes: 

 

MALESTAR A LLEDONERS 

 

Amb l'arribada del nou director les queixes del personal són cada cop més 
nombroses. L'ordre de direcció sobre accessos especifica un seguit d'articles que es 
poden entrar a l'interior i fa que el personal funcionari se senti cada cop més 
controlat. S’arriba a l'absurd que alguns treballadors tenen una autorització especial, 
al·legant problemes mèdics, per poder entrar més aliments que els permesos.  

Els representants de la DG diuen que l’ordre està d'acord amb la circular del director 
general del 2008, i se li va corregir algú punt, com que tothom ha de passar per 
l'escàner. També al·leguen que no s'ha de complir exhaustivament amb el llistat 
d'objectes prohibits. L'administració diu que no té queixes concretes per escrit per 
poder actuar.  

Una altra ordre modifica serveis com peculi o comunicacions, creant una àrea única o 
tothom faci de tot. L'administració al·lega que mentre no es modifiquin horaris o 
funcions dels treballadors que ho hagin guanyat en un concurs intern, és potestat del 
director la reestructuració dels serveis. Diuen que el director respectarà els 
funcionaris que tinguin un horari i un servei assignats, però que els que entrin nous 
formaran part d'una gran àrea que puguin fer de tot. És a dir es carrega els serveis i 
tothom serveix per tot. 

També vol modificar la normativa de classificació interior i fer una reestructuració dels 
caps d'unitat. Volia passar a dos d'ells de cap de setmana durant la setmana. De 
moment ho ha paralitzat per falta de voluntaris i fins que es resolgui el recurs de 
comandaments intermedis d'interior. 

Tots els sindicats denunciem l'actitud del director d'aquest centre que ha aconseguit 
en poc temps tenir  tota la plantilla cabrejada i demanem a l'administració que el 
contingui. 
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CONCURS DE COMANDAMENTS 

L'administració al·lega que no és objecte d'aquesta mesa i que després que es 
reuneixi la Junta de Mèrits ens podrà informar per tal d'evitar més recursos. 

ATRI 

Es demana, per tal de no allargar la cobertura de llocs de tractament i oficines que 
han de ser publicat a ATRI, autorització per incloure personal interí en la primera 
convocatòria, encara que els funcionaris tinguin preferència. L'administració diu que 
està negociant-ho ja que també li interessa la promptitud en la cobertura. 

En cas que s'hagi de cobrir amb personal interí es seguirà l'ordre de les travesses, 
sempre i quan l'interessat ho hagi demanat per ATRI també. 

El termini per presentar al·legacions al mèrits de les travesses finalitza avui. Fins a 
mitjans de gener no sortirà el llistat definitiu.  

 DIAGNOSI 

Continua tot igual, la nostre direcció general no pot prescindir de més personal. 

IRPF 

Expliquen que han fet una nota a les oficines de personal per poder-ho mirar en cada 
cas. Economia ens diu que no estava prevista la part que ens van descomptar al juny 
i que ara la tornen al desembre, i això és el que fa variar el tipus mitjà de tot l'any i 
s'ha 'aplicar en un sol mes. En alguns casos representa 10 punts, un cop més, no 
tenen en compte les malmeses economies dels seus treballadors. 

FORMACIÓ 

Cursos de formació que es van compensar als centres per la direcció, com per 
exemple a BR2 o QC, ara es desperten a la DG i decideixen no fer la compensació, 
contradint a les direccions que han donat el vist i plau,  i ara  volen que el personal 
recuperi les hores que li han estat aprovades pel seu director. 

Quan es va parlar a la subcomissió de seguiment del tema, la DG va decidir deixar 
els criteris de compensació en mans de les direccions dels centres i ara els 
desautoritza. És curiós que directors com el de Lledoners, o la gerent de Brians 1, no 
s’atreveixen de desdir-los en altres decisions que sí que tenen una afectació 
important sobre les persones 
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La realització dels cursos online o semipresencials es va compensar en alguns 
centre, ja que no es va realitzar en horari laboral. Ara també fan tornar les hores. 

Segons ens consta a la resta de l'administració es facilita la realització de cursos dins 
l'horari laboral, fins al límit de les 40 hores, i a nosaltres se’ns posen molts 
entrebancs. estan aconseguint que els seus treballadors es desanimin i desisteixin 
de fer formació. 

Ja ha sortit l'oferta formativa del CEFJE de l'any 2013 i hauríem de valorar els cursos 
abans perquè tothom sàpiga quins cursos són compensables i quins no. 

HORARIS 

La direcció del CP Ponent, juntament amb els educadors de Ponent, va fer una 
proposta d'horari lligat a les activitats, que encara la DG no ha contestat. Ja 
respondran. 

El centre PHPT va fer una proposta de flexibilització horària per poder agafar l'últim 
autobús de la nit i encara no tenen resposta. Falta un informe del coordinador on 
expliqui si hi ha afectació en la prestació del servei. 

Flexibilitat horària per al personal administració i tractament ,tal i com recull el decret 
de jornades i horaris de l'administració de la Generalitat. No obligatorietat de fer la 
tarda setmanal.  

Sol·licitud dels educadors de QC per poder rotar els horaris de cap de setmana.  

L’Administració tanca el tema dient que no parlarà de canvis horaris fins el proper 
acord. 

HORARI FUNCIONÀRIES EMBARASSADES I LACTANTS 

Encara no tenim una resposta de l'administració sobre la proposta horària que es va 
fer a l'última reunió. Ens fan arribar la següent proposta: “Les funcionàries 
embarassades que ocupin un llocs de treball GSI, GMO o ATSI i vulguin restar 
exemptes de torn de treball nocturn podran optar per la realització, dins del seu cicle 
horari de 8 dies, de cinc torns de treball (quatre matins o quatre tardes, doblant un 
dels dies) i 4 dies lliures, o per l’horari d’àrea mixta existent en el seu centre de 
treball, (GSI, GMO o ATSI), i realitzarà les 2,30 hores que manquen per completar la 
jornada de 40 hores del cicle amb les jornades addicionals de treball corresponents 
que en cap cas podran suposar un doblatge de torn”.   

Aquesta queda molt lluny de la nostra que, donat que no volen que facin 2 jornades 
de 15 hores consecutives, vàrem proposar:  M/T M M/T. 
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CANVIS ENTRE EL D-C 

Demanem que es permetin canvis entre D i C als centres, queden pocs funcionaris 
del D i, com passa al CO de Lleida, la direcció no permet canvis entre els dos grups 
quan fan les mateixes funcions. 

PROMOCIÓ ESPECIAL DEL D AL C 

Previsions i nombre de funcionaris afectats. 

INTERINS GRUP D 

De moment no saben quan cessaran, han de donar compliment a l’acord de govern 
durant aquest pressupost 2013. Comenten que se’ls comunicarà personalment la 
situació. Hi ha uns 11 afectats. 

JU026 

Previsions de nomenament dels últims funcionaris de la JU026. Tant sols queden per 
assignar vacant els funcionaris del 10 %  addicional.  

 PUIG DE LES BASSES 

Previsions d'obertura. No en saben res.  

OFFICES  

Fem la queixa de que CIRE no dota de suficient material als interns a QC, no es 
donen suficients guants per repartir el menjar i se'ls diu que cada parell ha de durar 
tres dies. Inacceptable.  

Als menjadors de Ponent falten plats que tenen que portar d'altres mòduls després 
de menjar. 

MODEL OBERT 

S'ha de revisar el model: funcions dels diferents col·lectius, horaris... Sembla que 
torna a haver pressions al CO Bcna 1 de noves modificacions horàries i funcions. 
L’Administració diu que si que s’ha de parlar, però no vol posar data. 
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Conclusió: Entre el director de Lledoners i la gerent de Brians 1, s’estan carregant 
les àrees mixtes de prestacions, l'especialització en àrees que permet tirar endavant 
el dia a dia als centres. Mentrestant a la DG tant sols els hi preocupa com poden 
treure’ns  més dies guanyats amb molt esforç i dedicació.   

 

Barcelona, 18 de desembre de 2013 

 

 

 


