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COMISSIÓ DE SEGUIMENT, 21 DE GENER 2015 

 

 
 
Assisteix a la reunió l’equip responsable de la DG i els representants de CCOO, 
CATAC i UGT. 
 
Situació actual del CO BCN1 

El director general excusa al secretari general del Departament de Justícia, que tenia 

previst comparèixer per abordar la situació derivada de la intenció de tancar el CO1. 

Justament aquest era el primer punt de l’ordre del dia: el director General ens 

comenta que s’està acabant de perfilar la proposta que es presentarà als 

representants del personal i que no ha estat possible enllestir-la per la reunió d’avui. 

Els sindicats consideren que, des del dia 10 d’octubre, l’Administració ha tingut prou 

temps per plasmar les seves intencions en una proposta, tenen a 32 professionals 

sotmesos a una situació d’incertesa pel seu futur professional i els exigim  que 

aquesta proposta es presenti la propera setmana. Confirmem reunió monogràfica pel 

proper divendres, 30 de gener.   

Brians 2 

CCOO mostra la seva disconformitat per determinats comportaments de l’equip 

directiu: 

- Formació. Ens queixem perquè es produeixen el que nosaltres considerem  

denegacions arbitràries de formació on line o problemes per compensar 

determinats cursos. Diuen que això és pot tractar a la subcomissió de 

formació. CCOO demana que es fixi data per aquesta subcomissió. I 

mentrestant demanem, entre d’altres coses, que s’ampliï el termini pel 

gaudiment de les hores de formació. Quant a la formació on-line, el gerent del 

centre considera que el personal de tractament l’ha de realitzar sempre en 

horari laboral: expressem la nostra disconformitat, ja que normalment no és 

possible per una raó tan evident com és que aquest personal dins del seu 

horari ha de dedicar-se a realitzar la seva feina. Continuen dient que això s’ha 

de parlar a la subcomissió i també es parlarà el sistema de compensació de la 

formació on line. De totes maneres, davant la constatació d’aquesta 

problemàtica, es posaran en contacte amb el gerent.  
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- Horaris. La secció sindical va demanar informació al centre sobre els horaris i 

no els han contestat. Demanem que es responguin les peticions dels 

representants sindicals i prenen nota per passar-nos aquesta informació. Els hi 

anirem recordant. 

 
- Implantació dels horaris de tractament. Concretament a Brians2, i per 

extensió als centres on el personal va escollir horari abans de confirmar-se la 

recuperació del 100% de la jornada, es demana que es pugui modificar aquest 

horari si la situació personal o familiar del professional requereix aquesta 

modificació. Diuen que s’han de mantenir els horaris i que s’ha d’escollir la 

tarda que falta. Demanem que siguin flexibles en els canvis que puguin afectar 

les 2 tardes ja que quan es va demanar l’horari ningú assegurava que al gener 

realment es realitzés la jornada complerta. Accepten que, malgrat que no es 

pugui modificar l’horari, es pugui resoldre de manera individualitzada i 

justificada el canvi de la tarda decidida en el seu moment. Aquestes 

modificacions han de ser autoritzades per DG.  

 

- Problemes amb la cobertura del servei durant el període de Nadal. Volem 

que consti queixa de la forma en que es va cobrir el servei durant aquest 

període, amb un sistema de concessió de permisos i lliurances com a mínim 

discutible i amb criteris poc igualitaris. No només a Brians 2 sinó a altres 

centres, sortien al llibre de serveis persones que estaven de baixa o que 

s’havien demanat els dies. S’han compromès a demanar un informe i 

presentar-ho davant la comissió. 

 
Ponent 

- Horari cafeteria. L’horari de les cafeteries es regeix per un horari estàndard, 

de 8 a 18h. Es demana una ampliació d’aquest horari tant a Ponent, com a la 

resta de centres que ho sol·licitin. Diuen que ho miraran i que es podria revisar 

aquest horari i ampliar-ho als centres gestionats pel CIRE. Però que als 

centres on encara hi ha empresa externa, no serà fàcil. Demanem horari de 

7.30 a 19.30 o de 8.00 a 20.00. Els centres que tenen encara empresa externa 

tenen contracte fins al 30 de juny. Es parlarà a la propera comissió. 
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- Llançament d’objectes prohibits des de l’exterior. Exposem que des de fa 

unes setmanes s’han produït diversos llançaments d’objectes prohibits (algun 

telèfon, paquets d’haixix...) des de l’exterior del recinte i que ha anat a parar al 

pati d’esports. Ens informen de que estan estudiant l’incident i que han adoptat 

una mesura immediata, que és l’establiment de vigilància estàtica (mossos) al 

lloc des del qual llencen els objectes i en breu es desplaçaran al centre 

responsables de la DG per avaluar l’adopció de mesures de caràcter tècnic. 

 CO Lleida.  

Sobre l’incident del passat mes de novembre, quan va ser necessari fer una 

contenció d’un intern que presentava alteracions de comportament en el moment del 

reingrés, requerint la presència de les forces de seguretat i dels serveis mèdics. Es 

demana que es revisin els protocols i s’habiliti un espai per fer contenció en cas de 

necessitat. D’altra banda es fa patent la manca de personal en aquest centre. Ens 

informen que faran aquest espai, mitjançant una nova compartimentació, i que es 

procedirà a la revisió dels protocols. 

CP Tarragona  

- Demanem llistat dels llocs de treball  i nom de les persones que els ocupen 

actualment. Així podrem fer un seguiment dels moviments que s’hauran de 

produir amb l’obertura de Mas Enric. 

 

- Demanem llistat incidents en el darrer trimestre del 2014, ens diuen que no 

supera la mitjana. Es demana més formació i preparació del personal en 

mitjans i extinció d’incendis. Demanem que es calendaritzi la formació en 

prevenció de riscos laborals i extinció d’incendis i també la formació i el 

reciclatge en qüestions de seguretat.  Ens asseguren que es farà. Ens 

informen que tenen previstes visites de treball del personal del CP Tarragona 

al centre Mas Enric.  

 
CP Home BCN 

- Aplicació del permís de 25 hores de flexibilitat horària. Es demana que 

s’apliqui amb els requisits expressament previstos a la resolució que ho regula 

i que no obliguin la gent a determinar el dia que recuperaran el temps de 

permís en el moment que ho demanen i a la inversa. Aquesta actuació implica 

carregar-se la flexibilitat. Es planteja la possibilitat de crear  una borsa d’hores. 

A la DG no tenen inconvenient en que es faci la borsa amb les 25 hores, però  
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volen fer una aplicació restrictiva d’aquest permís escollint ells el dia que es 

torna, desvirtuant així aquest permís i això no es pot tolerar. Es plantegen 

opcions intermèdies, com per exemple donar un marge temporal ampli per 

comunicar el dia de recuperació o oferir a la persona vàries alternatives a triar. 

Ho valoraran i ho tornarem a discutir en la  propera reunió. 

- Presència efectiva dels educadors al centre. La normativa que regula la 

presència efectiva dels educadors/ores als centre és clara: el 20%. 

L’Administració coincideix amb aquesta dada i aclarirà aquest extrem amb la 

l’equip directiu del centre. 

 
- Nota de direcció atribuint funcions al personal de rehabilitació de SO. 

Exigim la retirada immediata d’aquesta ordre o la seva rectificació, atès que 

s’atribueixen als educador funcions que no els hi corresponen. Ho estudiaran. 

 
Puig de les Basses 

Es demana per la situació dels serveis mèdics. CCOO ja ha reiterat la necessitat, i 

l’obligació, que aquest centre compti amb un metge les 24 hores del dia. Ens 

informen que aquest mes de gener hi haurà servei mèdic les 24 hores. 

CO Girona  

Les obres estan paralitzades per un problema amb la llicència, que ja està solventat i 

es començarà a treballar a partir del dia 29 de gener. Es demana també l’ampliació 

del nombre d’educadors. Ho han de mirar. 

Lledoners i Puig de les Basses 

Reclassificació. Es demana que es classifiquin com a centres de primera. Ens 

informen que el secretari general ens aportarà informació sobre aquest tema en una 

altra reunió. 

Lledoners 

 

Com a la resta dels centres, a Lledoners falta personal. S’ha convertit en normal que 

hi hagi dos funcionaris per mòdul i això no compleix amb els mínims establerts per la 

mateixa DG. 
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Uniformes 

Estem en desacord amb els canvis que s’han fet als uniformes. Ja ho vam expressar 

quan ens van consultar i ara ho tornem a repetir. Posar una butxaca al pantaló no 

soluciona els problemes que tenim amb l’uniforme. Demanem que es faci una revisió 

de tot l’uniforme i, per suposat, dels EPI’s que no s’han revisat des de fa un munt 

d’anys. Es comprometen a tenir en compte les nostres aportacions. Respecte les 

incidències amb els uniformes que han repartit, els centres són els encarregats de 

tramitar-ho. D’altra banda, CCOO proposem que es faci un formulari perquè els 

treballadors i treballadores puguin demanar les peces de l’uniforme que necessiten. 

Això evitaria el malbaratament de recursos i agilitzaria els procediments. Es parlarà 

en una altra reunió. 

Està previst també el lliurament de “guants d’intervenció”. Ens emplacem a treure 

aquest tema a la propera reunió del CSSL perquè encara hi som a temps de fer la 

comanda i especificar el tipus de guants. 

 

Concurs de trasllat  

 

Un sindicat demana que es faci concurs de trasllat dels comandaments d’oficines. 

CCOO demanem que es faci concurs de trasllat de tots els cossos. Ens informen que 

es farà, però no hi ha data. Primer es faran concursos restringits per al personal que 

anirà a Mas Enric i després els generals. Demanem que comenci la negociació de les 

bases del concurs de Mas Enric. Ens diuen que ho volen enllestir el més aviat 

possible i que, per això, estan muntant (amb convocatòries a ATRI) l’equip de 

responsables de provisió i selecció. 

 

Promoció del D al C  

 

CCOO insisteix en aquest tema una vegada més, i ens tornen a dir que encara no 

tenen informació que oferir-nos. Requereix de l’aprovació de la normativa que ho 

permeti. És un tema que s’ha de solucionar ja: aquestes persones estan en un 

“limbe” i no tenen dret a la mobilitat com els seus companys. 
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Personal Interí. Cessaments i nomenaments 

A la darrera comissió de seguiment es va demanar informació sobre el personal interí 

que està treballant i les vacants existents. Ens lliuren un document que inclou la 

relació de personal que finalitza contracte el proper dia 31 de gener (115) i la relació 

de personal pendent d’incorporació als diferents centres, exceptuant el Puig (81). 

Puig de les Basses té un tractament específic  i ens asseguren que al mes de febrer 

s’incorporaran al voltant de 45 persones. Aquesta nomenament es farà per un 

període mínim de 6 mesos prorrogables. 

 

Barcelona, 22 de gener de 2015 

 

Agrupació de Personal 
Penitenciari de CCOO 
 


