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COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
21 de setembre de 2016 

 
Assisteixen a la reunió els representants habituals de l’Administració. Per la part social 
assisteixen CATAC, UGT, CSIF i CCOO.  
 

Calendari previst pel concurs general 

 
Com ja van informar a la reunió del passat dia 15 de setembre, com a molt a principis 

de la pròxima setmana es podria convocar la Comissió d’Avaluació per aprovar la llista 

provisional. El sistema que s’està utilitzant per les assignacions inicials i les resultes és 

“semiautomàtic” i estan en procés de revisió per confirmar que aquest procediment no 

conté errades. Un cop es publiqui la proposta provisional, les persones interessades 

podran formular observacions o reclamacions en el termini de 10 dies hàbils a comptar 

de l’endemà de la data d’exposició pública. No han determinat, malgrat que CCOO li ha 

sol·licitat, la data prevista per publicar al DOGC de la resolució definitiva. 

 
Concurs de comandaments. Renúncies i casuística a partir de la publicació de la 

llista definitiva. 

 
L’Administració informa que s’han presentat entre 15 i 20 renúncies, que s’han d’avaluar 

per la Junta de Mèrits. La reunió de la Junta està fixada pel dia 27 de setembre i es 

preveu que, la primera setmana del mes d’octubre es publiqui al web del Departament 

de Justícia l’acord de Junta amb les destinacions adjudicades. A partir d’aquest 

moment, i abans de la publicació de la resolució del secretari general al DOGC, el 

servei de RRHH destinarà 3 persones a analitzar i planificar les actuacions 

administratives necessàries per aplicar els moviments que resultin de l’aprovació 

definitiva de les adjudicacions. Ho faran en base als criteris que marqui l’informe de 

Funció Pública i de l’Assessoria Jurídica del Departament. També es valorarà el 

compromís, expressat pel secretari general, de perjudicar el mínim els afectats. Han 

ofert la participació, com a observadors, de les OOSS per evidenciar que actuaran amb 

transparència i subjecció a la legalitat.  

 

Els representants de l’Administració asseguren que es mostraran flexibles per 

minimitzar els efectes col·laterals que implica un moviment tan gran de comandaments 

de centres penitenciaris (ex. facilitar encàrrecs de funcions, dotar llocs que figuren a la 

RLT i no estan coberts...). També tenen intenció d’agilitzar la convocatòria d’un concurs 

de comandaments, convocatòria que, tal com ve recordant CCOO des de fa temps, és 

preceptiva. 
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Un cop resoltes totes les incidències es publicarà la resolució definitiva al DOGC i, a 

partir d’aquest moment les persones hauran de prendre possessió en les noves 

destinacions.   

 

És important recordar que les persones afectades podran sol·licitar l’abonament, amb 

efectes retroactius, de les retribucions que haurien percebut en el lloc que finalment han 

obtingut. CCOO ha sol·licitat que aquest abonament es faci d’ofici, ja que l’Administració 

disposa de les dades necessàries per fer-ho, però no ho han assegurat. 

 
Formació obligatòria  

 
En la propera reunió de comissió s’inclourà, com a punt de l’ordre del dia, la informació 

detallada de la formació obligatòria que s’ha previst impartir al personal funcionari. 

CCOO demana que s’afegeixi formació sobre aspectes que afecten la seguretat, 

gihadisme… 

 
Reforços estiu personal interí 

 
El nombre total de reforços d’estiu ha estat de 85. Aquests nomenaments finalitzen el 

30 de setembre. Hi ha un nombre indeterminat de nomenaments que es prorrogaran i 

s’utilitzaran per cobrir places de genèrics que estan ocupant llocs de comandament, o 

per cobrir llocs d’unitats noves (Brians ) o incidències que s’han produït. Seran nous 

nomenaments a partir del dia 1 d’octubre. La resta de personal retornarà a la borsa i 

serviran per fer els reforços de Nadal a partir del mes de desembre. En el moment que 

se sàpiga quines places es mantenen es contactarà amb les gerències dels centres. 

Segur que superen les 20 places, però no ho poden confirmar perquè encara ho estan 

estudiant. CCOO demana, per estricta necessitat dels centres, el manteniment de la 

totalitat del nomenaments, recordant les denegacions de dies que s’han produït als 

centres, tot i comptar amb els “reforços”, les continuades modificacions de torns de 

treball i el bloqueig en l’aplicació adequada dels protocols en certs cassos . 

 
Abonament de dietes trasllat Mas Enric 

 
CCOO demana informació sobre aquest tema a partir de les inquietuds expressades per 

algun dels nostres afiliats que, malgrat tenir-ne dret, ni han rebut les dietes, ni han estat 

degudament notificats. L’Administració informa que va rebre un total de 97 sol·licituds, 

46 de les quals han estat estimades. L’import reconegut ha estat de 123 €. Sembla que, 

segons ens diuen, es van notificar de manera personalitzada les resolucions 

desestimatories.  
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Les úniques exclusions haurien de ser les persones que al moment del tancament no 

tenien destinació definitiva al centre penitenciari de Tarragona, tal com disposa el punt 

5è del Pacte de 16 de juny de 20008. La Direcció General està oberta a poder revisar 

els errors que es puguin haver comès.  

 

Cafeteria Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona 

 

CCOO demana informació relativa a les actuacions que s’hagin dut a terme per garantir 

el servei de cafeteria exterior del personal que presta serveis al centre. L’Administració 

diu que no té cap informació per transmetre sobre aquest tema, al marge del que es va 

comentar al grup de treball el passat mes de juliol. 

 

CCOO, per analitzar amb el màxim rigor possible la situació de les cafeteries dels 

centres, que gestiona el CIRE (excepte la del CP Brians 1), plantegem la necessitat de 

crear la comissió mixta que preveu el punt 10.4 de l’ Acord 2006-2009 sobre les 

cafeteries de tots els centres. L’Administració respon que en aquest cas no té problema 

per tractar aquest tema en comissió de seguiment.  

 
 
CONTINUAREM INFORMANT!!! 
 
Barcelona, 22 setembre 2016 


