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COMISSIÓ DE SEGUIMENT, 15 DE JULIOL 2015 

 

La reunió s'obre amb el comiat de D. Ferran Daroca com subdirector General de 

Recursos Humans i Relacions Laborals per a iniciar una nova etapa a l'Ajuntament de 

Barcelona.  

CONCURS DE TRASLLATS DE TÈCNICS EXPECIALISTES 

El concurs de trasllats de tècnics especialistes s'està configurant com el nou gran 

escàndol de la DG. Un sistema configurat a força de treure les places que els dóna la 

gana i com els dóna la gana, per a que la plantilla es mogui i es redistribueixi per si 

mateixa segons convinguin a les necessitats de la discutible política de personal de la 

DG. Política basada tota ella a cargolar als treballadors públics contra més estret, 

millor,  maniobrant amb les places amb la llibertat i l'alegria d'un senyor feudal 

exercint el dret de cuixa. 

Les bases del concurs van ser lliurades a Funció Pública  per a la seva aprovació, però 

DG continua mantenint amb tossudesa la negativa a convocar la totalitat dels  llocs 

vacants, ni oferir-los amb el 100% de resultes. Malgrat que en la reunió de juny es van 

comprometre a presentar noves bases on s'atengués la petició tancada i en bloc de 

CC.OO, i la resta d'organitzacions sindicals, que sortissin TOTES les places a concurs, 

així com les resultes, les de Barcelona incloses. DG ha fet un “poti-poti”, ha deixat tot 

més o menys igual i ha manifestat amb la major desimboltura que ja s'ha “negociat” el 

tema suficientment i que només està disposada a negociar de pressa i corrent  la lletra 

petita d'algunes puntuacions i barems. La seva idea és tenir presentar la convocatòria a 

la fi de juliol. L'única concessió de cara a la galeria és allargar de facto el termini de 

lliurament d'instàncies, ja que el mes d'agost es consideraria inhàbil als efectes del 

termini de lliurament, és a dir, que el termini oficial de 15 dies hàbils s'interrompria el 

31 de juliol i es reiniciaria  l'1 de setembre, si bé el lliurament d'instàncies es podria fer 

igualment durant agost.  

NOU CONCURS DE COMANDAMENTS 

Pel que fa al concurs de comandaments no hi ha novetat, és a dir ni esborrany de 

bases, ni places, ni gens. És d'esperar que es  despengin a l'últim  moment amb bases 

discutibles, places sorprenents  i terminis impossibles. L'única idea manifestada és que 

es reservarien les places afectades pel concurs de 2008, però tenint en compte els 

precedents això pot significar qualsevol cosa. 
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OPOSICIONS DE REHABILITACIÓ 

Manifesten que no saben res, que la Generalitat en breu publicarà l’Oferta Pública 

d’Ocupació i que sabrem tots, DG inclosa, què surt i què no surt, quantes places 

s'oferiran, etc.  

CÀLCUL PRP PER IT DURANT MÉS D’UN TRIMESTRE 

Demanem a l’Administració l’aplicació retroactiva del nou criteri de càlcul del PRP 

quan l’IT es manté més d’un trimestre. Manifesten que si la nota informativa del 

subdirector General de RR.HH. que estableix el nou criteri s'estengués  més enllà de l'1 

de gener de 2015, afectaria les partides pressupostàries ja tancades d'altres anys, 

motiu pel qual es neguen a aplicar-la amb efectes retroactius. 

CONCURS DE COMANDAMENTS 2008 

Estan pendents de l'aclariment que han demanat al Jutjat 16 i no tenen previst res 

més. És clar que la DG espera que se'ls aparegui la Verge en forma de jutge i que 

mentrestant  aplica el tan conegut refrany que “qui dia passa, any empeny”.  

COBERTURA MANQUES DE PERSONAL DURANT L’ESTIU 

Davant la queixa, per part de CC.OO, que les manques de personal estan originant 

situacions difícils en els mòduls en matèria de seguretat, ja que la insuficiència del 

personal destinat a ells no es cobreix suficientment amb els escassos reforços que 

s'envien, la DG respon amb el major desvergonyiment que la culpa és el 25% de 

simultaneïtat en vacances i permisos, ergo (i això no ho diuen però es dedueix) la culpa 

és nostra, per la qual cosa hauríem de reduir el nostre coeficient de simultaneïtat per 

sota del 25% i, sobretot, modificar els nostres torns (això últim si ho diuen, i a més 

diverses vegades). 

CC.OO. fa veure a la DG que el coeficient del 25% s'aplica sobre una quantitat total de 

funcionaris que fixa la pròpia DG i que si, en aplicar el 25% de simultaneïtat en 

vacances i permisos, el nombre de funcionaris que queda per cobrir els serveis és 

insuficient, això es deu sobretot al fet que el nombre total de funcionaris abans 

d'aplicar el coeficient és ja de per si insuficient. 

Aquest any s'ha començat amb prou feines 30 reforços que, davant les queixes de 

gairebé tots els centres per la seva insuficiència, s'han elevat ja a 40 però que segons 

els càlculs de CC.OO., d'acord al nombre de GSI i GAMV existents actualment, hauria 

de ser un mínim de 70 o, fins i tot, 80.  
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SELECCIÓ DE COMANDAMENTS INTERMEDIS VIA ATRI 

CC.OO. ressalta la vulneració dels acords de 2006 i de les instruccions de la pròpia DG 

per seleccionar els comandaments intermedis d'acord a la puntuació en la primera fase 

del concurs immediatament anterior. Manifesten, sense cap vergonya, que els acords 

del 2006 són antics i que la publicació en ATRI ve ordenada per FP , motiu pel qual tots 

els llocs s'han d'oferir per aquesta via. Recordem a DG que el deure de publicitat no 

anul·la el de complir acords en matèria de selecció i que el nou sistema es basa de 

manera pràcticament exclusiva en una entrevista psicològica absolutament decisiva on 

no es valora en absolut ni currículum, ni experiència, ni coneixements, ni capacitat. 

Entrevista que, amb prou feines, oculta el que únicament és una descarnada i 

vergonyosa elecció a dit del candidat que millor li caigui a la direcció a la qual afecta el 

nomenament. Com sempre, en aquesta administració penitenciària ens movem com 

un pèndol, és a dir d'un extrem a un altre sense parar-nos al centre. Ara segons sembla 

toca elecció a dit, això sí amb sacrosanta publicitat però sobretot amb descaradura, 

molta descaradura. Com deien de la noblesa francesa després de la primera 

restauració, sembla que la DG ni ha après gens, ni ha oblidat gens. 

CONCURS RESTRINGIT CO TARRAGONA  

Ens comuniquen que hi ha hagut dues o tres incidències menors en el concurs i que el 

tribunal es reunirà a finals d'aquest mes de juliol per dictaminar sobre elles. 

INCOMPLIMENT DE LA RÀTIO DE CUSI’S 

Es ressalta a la DG que en diversos centres, especialment Lleida, la DG incompleix la 

ràtio de CUSIs necessària, ja que són 26 CUSIs per 10 mòduls (hauria d'haver-hi  2 

CUSIs de dilluns a divendres i 1 de cap de setmana, és a dir, 3 per mòdul). Indiquem a 

DG que en el seu fantasmal “Horitzó 2020”, que teòricament serà pel 2020 però 

segons sembla pràcticament d'aplicació immediata ja en el 2015, són 27 pel que es 

dedueix que donen per fet que hi hagi un nombre de CUSIs insuficient en aquest 

centre. Però no només en aquest, sinó també en uns altres. Després la culpa serà del 

25% i dels abusius horaris dels funcionaris als que no ens agrada treballar. 

REPERCUSSIÓ DE LA REFORMA DEL CODI PENAL  

Segons se'ns indica, s'espera que l'impacte en l'àmbit penitenciari de la reforma del CP 

sigui menor i en alguns aspectes es trigui temps a sentir els efectes.  

La “Presó Permanent Revisable” trigarà a ser aplicada de manera efectiva ja que 

s'aplicarà exclusivament a delictes molt qualificats i greus comesos a partir de l'1 de 

juliol d'aquest any. Si tenim en compte la resolució de recursos, les qüestions 
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d'inconstitucionalitat elevades pels tribunals  etc., és més probable que sigui derogada 

per un futur govern, i si finalment es fa, trigarem anys a veure els primers interns amb 

aquesta condemna. 

La despenalització de faltes si es traduirà en una menor entrada d'interns amb 

condemnes molt curtes  i en la sortida més o menys ràpida dels interns que ja les estan 

complint. D’altra banda, també s’han d’estudiar els possibles efectes de la substitució 

de la llibertat condicional per la suspensió de pena. 

 

Barcelona, 15 de juliol  de 2015 


