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COMISSIÓ DE SEGUIMENT, 17 ABRIL 

 

Assisteixen a la reunió, per part de l’Administració, els responsables de la Direcció General, 
Alfons R., Ferran D., Jesús P., Carles S., José Luis V. , Carlos G. i Montse A. Posteriorment 
s’incorpora el secretari general del Departament. Per part dels sindicats, CCOO, UGT, 
CATAC i CSIF.  

CONCURS GENERAL  

Després d’anunciar, a finals de 2014, que l’any 2015 seria l’any de convocatòria del concurs 
general i del compromís del secretari general del Departament de Justícia que s’inclourien 
totes les places vacants, l’Administració lliura als representants de la part social un document 
que relaciona els llocs per convocar en aquest concurs. El total de places convocades és de 
255. CCOO es posiciona en contra d’aquesta relació pels següents motius: 

• Incompleix el compromís expressat pel secretari general d’incloure la totalitat de 
places vacants al sistema. S’ha de tenir en compte que l’últim concurs es va convocar 
fa 5 anys i que l’article 61 del Decret Legislatiu 1/1997 de refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública, estableix que les convocatòries per 
proveir els llocs vacants s’han de fer un cop l’any, com a mínim. Per tant, s’han de 
convocar TOTS ELS LLOCS VACANTS ALS CENTRES PENITENCIARIS. 

 
• No contempla la totalitat dels llocs vacants que es generaran amb l’obertura de Mas 

Enric. L’Administració segurament preveu una obertura gradual d’aquest centre: 2 o 3 
mòduls aquest any, i la resta l’any 2016. Per tant, la relació de llocs de Mas Enric 
inclosos en el document que ens presenten (12 GAMP, 53 GAMV, 55 GSI 7 GO) no 
inclou la resta de llocs que requerirà el centre quan entrin en funcionament la resta de 
mòduls. DEMANEM LA INCLUSIÓ EN EL CONCURS DE LA TOTALITAT DE LLOCS 
PREVISTOS EN EL DIMENSIONAMENT FINAL DE MAS ENRIC. 
 

Per tant, hem demanat que es retiri aquest document i que es presenti un altre que s’ajusti 
als compromisos del Departament i a les necessitats de la plantilla i que contempli la 
convocatòria de la totalitat dels llocs vacants. L’Administració, que ha expressat la voluntat 
que aquest concurs es convoqui ABANS DE L’ESTIU (el secretari vol que sigui al mes de 
maig) i que inclogui resultes, valorarà la proposta i es compromet a presentar un nou 
document a finals de la pròxima setmana. 
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OFERTA PÚBLICA 2015 
Encara no estan en condicions d’informar si s’acceptarà la sol·licitud d’oferta pública 
presentada pel Departament de Justícia. Ens informen que el pròxim dimecres, 22 d’abril, hi 
ha prevista una reunió del secretari general amb els responsables de la DG de Funció 
Pública per tractar aquesta qüestió.  
 
CONCILIACIÓ FAMILIAR PER FILLS MENORS DE 12 ANYS. PERSONAL DE 
REHABILITACIÓ I ADMINISTRACIÓ 
 
L’Administració presenta les xifres del nombre total de sol·licituds presentades demanant la 
mitja hora de flexibilitat: 
 

• 71 persones han sol·licitat la flexibilitat a tots els centres (falten per computar les de 
Puig de les Basses). Això representa aproximadament el 12 % del personal de 
rehabilitació. 

• 211 persones tenen fills menors de 12 anys (Resulta increïble, però han realitzat 
aquest còmput), per tant 211 persones podrien sol·licitar en algun moment acollir-se a 
la flexibilitat horària. 

 
Resulta increïble el procés mental que han realitzat els responsables de DG. Valorar a priori 
el nombre total de persones que hipotèticament podrien sol·licitar l’exercici d’un dret, per 
denegar-ho al percentatge (en aquest cas, el 12%) de persones que ho demanen 
expressament és ABERRANT.  
 
L’Administració, després de demanar temps per valorar la proposta presentada per CCOO 
finalment es despenja afirmant que no poden prendre decisions que vagin en contra de 
l’aplicació d’un horari establer en un acord i que entenen que no es pot aplicar la flexibilitat 
horària al personal de rehabilitació, tot i obrir la possibilitat a autoritzar-ho a les persones que, 
a títol individual, puguin sol·licitar-la per causes degudament justificades. 
 
CCOO no està d’acord amb aquesta restricció. No demanem una renegociació de l’horari, 
sinó que el redactat s’interpreti i apliqui d’acord amb el principi de bona fe i considerant la 
normativa general sobre la conciliació de la vida laboral i familiar. Obliden l’origen de les 
mesures que la mateixa Administració va implantar i l’objectiu prioritari d’aquestes: CREAR 
UN SISTEMA QUE PERMETI UNA MAJOR IMPLICACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE 
LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN LA VIDA FAMILIAR. La negació d’aquest dret al 
12% del personal de rehabilitació, un exercici que no afectaria la prestació del servei, suposa 
un abandonament d’aquests objectius i una vulneració de la normativa general d’aplicació.  
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MODIFICACIÓ DEL SUPORT INFORMÀTIC DELS CENTRES PENITENCIARIS 
 
Diguem-ho clarament: el que ells anomenen Modificació de Suport Informàtic és simplement 
una altra PRIVATITZACIÓ. La transferència a una empresa externa, aliena a l’Administració 
(orgànica i estructuralment, que no en la seva condició de beneficiari habitual d’adjudicacions 
milionàries), de tot el control tecnològic dels centres penitenciaris i, el que encara és més 
greu, l’AMORTITZACIÓ DE 24 LLOCS DE TREBALL i el perjudici irreversible a  24 persones 
expertes, coneixedores del medi i les seves mancances i necessitats.  
 
L’Administració que, en un primer moment, va anunciar que aquesta PRIVATITZACIÓ no 
afectaria el personal amb destinació definitiva (declararien a extingir el lloc de treball, però no 
seria amortització), ara canvien l’escenari: preveuen l’amortització immediata dels llocs sense 
preveure què passarà amb les persones que els estan ocupant.  
 
CCOO expressa la seva oposició frontal al fet que l’Administració privatitzi aquest servei, que 
suposarà un benefici directe i immediat per a l’empresa adjudicatària, i a la desaparició de 24 
llocs de treball. Eliminen professionals que treballen en interès de l’Administració i els 
substitueixen per empreses que únicament persegueixen el benefici propi. 
 
MANCA DE PERSONAL EN ELS CENTRES 
 
CCOO considera que les contínues retallades de personal (no cobertura de vacants, 
amortització directa o encoberta de places, retards o negativa a cobrir les baixes...) estan 
portant alguns centres a una situació insostenible (Brians 2, Lledoners, Quatre Camins...). No 
només es compromet l’exercici i el gaudiment de drets, sinó també la seguretat del personal. 
L’Administració emplaça a discutir aquest tema a la reunió del subgrup creat per aquest tema 
i que es celebrarà el pròxim divendres, dia 24 d’abril. 
 
CIRE: REVISIÓ DE LA SEVA GESTIÓ I DE LA POLÍTICA DE PREUS 
 
CCOO vol que es faci una revisió profunda de l’activitat del CIRE  als centres penitenciaris, i 
que s’estudiï la gestió dels diferents serveis que ha assumit. L’Administració ens informa que 
arran d’aquesta petició ens convocarà en breu a una reunió monogràfica sobre el CIRE, a la 
qual convidarà a la seva directora.  
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REVISIÓ PROTOCOL MEDICACIÓ CO LLEIDA 
 
CCOO denuncia el desgavell que s’està produint al centre amb el tema de la medicació. Els 
interns dipositen la medicació, quan entren al centre, en unes caixes de cartró. No hi ha cap 
control o supervisió sanitària posterior sobre aquesta medicació i, per tant, el personal 
funcionari desconeix si aquests medicaments han estat correctament prescrits, aquesta 
medicació es diposita al despatx del funcionari i és ell qui, si ho demana l’intern, li ha de 
donar.  
 
L’Administració informa que recentment s’ha aprovat l’Ordre de Direcció 2/2015 i que al 
funcionari únicament se li atribueixen tasques de supervisió. Informa també que aviat es 
reunirà la Comissió Mixta de Sanitat i el centre comptarà amb un professional de referència 
de l’ABS. Aquesta comissió serà l’encarregada d’establir i posar en marxa un nou model 
sanitari pel centre. 
 
CCOO creu que tot això es mou en un terreny teòric, sense especificar terminis concrets i 
que es podrien adoptar mesures immediates per a respondre als problemes que existeixen 
ara. El CO 2 de Barcelona compta amb la presència d’un metge 2 tardes per setmana que 
s’encarrega, entre altres qüestions, de la supervisió de les prescripcions mèdiques dels 
interns. A més, els interns dipositen la medicació, i altres efectes personals, en uns armariets, 
que es troben fora del despatx de funcionaris, de les que conserven la clau. Demanem que 
es valori l’adopció provisional d’aquestes mesures. 
 
PUIG DE LES BASSES. IMPEDIMENTS PER A L’EXERCICI DE FUNCIONS SINDICALS 
 
Després de denunciar la contínua fiscalització i les pressions que reben els delegats de 
CCOO en l’exercici legítim de les funcions sindicals. L’Administració entén que els delegats 
sindicals han de poder exercir les seves funcions amb total llibertat, considerant a més que 
es tracta de personal del centre. Parlarà amb el director per solucionar definitivament aquest 
problema 
 
CCOO també es refereix a les carències detectades en la implantació i revisió dels diferents 
protocols. L’Administració diu que revisarà de manera exhaustiva aquests protocols i la 
formació que s’ha realitzat i que si es detecten carències, es corregiran.  
 
L’Administració aprofita aquest punt per informar que en el mes de juny s’incorporaran 8 GSI  
estructurals, i que suposaran un increment d’un funcionari per guàrdia. I que es preveu 
realitzar uns 30 nomenaments de personal interí, no estructurals, en els propers mesos. 
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