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COMISSIÓ DE SEGUIMENT 18 DE MARÇ  

Assisteixen a la reunió, per part de l’Administració, els responsables de la Direcció General, 
Alfons R., Ferran D., Carles S., José Luis V. i Carlos G.,  i una representant  del Departament 
d’Economia i Finances. Per part dels sindicats, CCOO, UGT, CATAC i CSIF, que continua 
amb estatus de convidat, però que intervé a les reunions.  

A proposta de l’administració, la reunió s’inicia parlant sobre la composició del Grup de treball 
d’àmbit penitenciari i el nombre límit de representants per cadascuna de les OOSS.  

Exposen que, com a grup de treball derivat de la Mesa sectorial, la composició ha de reflectir 
la representació obtinguda en les recents eleccions sindicals, amb un topall de 12 membres 
per possibilitar  “el correcte desenvolupament” de les reunions, amb la incorporació al grup 
d’un nou sindicat. CCOO comentem que per algunes reunions pot tenir certa coherència, 
però que en tot no es pot limitar la possibilitat que les OOSS puguin proposar l’assistència 
d’assessors quan sigui necessari. Es tractarà novament en la propera reunió. 

Posteriorment, tot i que encara no sabem les dates, ens demanen la proposta de 
representants sindicals (titular i suplent) que participaran en el concurs general de mobilitat, 
CCOO exposem que ja existeix un ordre que cal mantenir, quan es pugui formalment i, si 
estan d’acord, s’integraria CSIF. 

En referència a un tema pendent de l´anterior reunió, fora de l’ordre del dia, la cap del servei 
de direcció de centres ens informa que en l´esborrany de les bases del concurs restringit dels 
GMO del CP Obert Tarragona el català consta com a mèrit, i no com  requisit, ja que els 
possibles participants ja han acreditat el nivell. Les OOSS indiquem que al concurs de GMO 
CP Obert Girona 2 funcionaris van ser exclosos del concurs restringit per no tenir el nivell i es 
van veure obligats a  marxar a Puig. Ho revisaran i ens informaran.     

PAGAMENT DELS 44 DIES MERITATS CORRESPONENTS A LA PAGA DE 2012 

El Govern de la Generalitat recupera la retallada del 5% que va aplicar l´any 2012, i que 
desprès va retirar quan el Govern de l´Estat va eliminar la paga extraordinària del desembre. 
La conseqüència és que molts companys no arribaran a cobrar aquest març els 44 dies 
meritats, atès que l’administració ara es vol apropiar d´un mínim del 5% de les retribucions de 
cada treballador de tot el 2012. 

Si la part que haurien de retornar de la paga extra de 2012 (44 dies) no arriba al 5% de les 
retribucions corresponents a 2012 (l’Administració no aclareix si aquest total correspon a la 
totalitat de les retribucions o al que es va percebre amb descompte del 5%), llavors la  
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Generalitat aplicarà en nòmina un descompte per arribar a aquest 5%. Aquesta interpretació 
es una vulneració de l´Acord de la Mesa General del 27 de gener de 2015, i contradiu les 
declaracions de Joana Ortega en seu parlamentària. A més a més impossibilitaria el retorn 
de la totalitat de la paga extra del 2012 als empleats de la Generalitat, si el Govern de l´Estat 
decideix retornar aquesta paga de manera íntegra. 

CCOO interposarem recurs contenciós-administratiu davant el TSJC contra aquesta 
forma d’aplicar la devolució dels 44 meritats de paga extra de 2012. 

En tot cas, ens informen que el personal que actualment no presta serveis, però que va estar 
en situació de servei actiu durant el període de meritació de la paga al 2012  haurà de 
presentar una sol·licitud durant els pròxims 3 mesos. La informació s’exposa a ATRI i, a més 
a més, contactaran amb les persones afectades. 

DESAPARICIÓ DE LLOCS DE TREBALL. MODIFICACIÓ RLT I DESVIACIÓ DE LLOCS 
PER A DOTAR EL CP MAS ENRIC 

CCOO i la resta de OOSS denunciem les darreres modificacions de la RLT. La DG pretén 
desviar places pressupostades, que actualment no estan cobertes,  per dotar  el CP Mas 
Enric. Això destruiria places, impossibilitant la cobertura per part d’interins, tal i com venim 
demanant, i limitarà la mobilitat dels funcionaris en futurs concursos. 

En referència a Puig de les Basses demanem formalment que es cobreixin els 48 GAM-P 
que es van fixar al dimensionament definitiu, tenint en compte que ja han entrat en 
funcionament tots els mòduls, (ara hi han 32) i que al concurs intern apareguin la totalitat de 
les places per a poder optar. La DG afirma que “desconeix” que ha passat amb aquestes 16 
places, que “investigarà” . També diu que  el volum d’interns encara és baix i que estudiaran 
quins llocs cobriran,”cobriran el que sigui necessari”. Cóm és possible que l’Administració 
incompleixi el dimensionament que va determinar fa 1 any i mig? CCOO farem un seguiment 
per assegurar-nos que la totalitat dels llocs previstos queden coberts. 

COMISSIONS DE SERVEI PENDENTS PER RESOLDRE 

Ens expliquen que, d’un volum inicial de 150 sol·licituds, han autoritzat a dia d’avui 
aproximadament  30, que moltes persones que van sol·licitar la comissió de serveis fa uns 
mesos, quan se’ls hi ofereix la rebutgen, tot i que no diuen si el que ofereixen és el que 
aquestes persones van sol·licitar. CCOO exigim que es valori la totalitat de peticions 
presentades i  claredat dels criteris que fan servir.  
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ESTABLIMENT DE MESURES DE SEGURETAT  

CCOO sol·licitem informació i actualització dels protocols de seguretat, valorant la utilització 
de les noves tecnologies i xarxes social. Demanem formalment la implementació d’un conjunt 
de mesures que vagin orientades a la protecció i a la seguretat del personal. Ens responen 
que informaran a totes les OOSS i s’analitzarà el conjunt de mesures plantejades. Demanem 
que agilitzin el procediment. 

CONCILIACIÓ FAMILIAR PEL PERSONAL AMB FILLS MENORS DE 12 ANYS  

CCOO els fem saber que el secretari general del Departament ens va contestar a la carta 
registrada el passat 26 de novembre on demanaven que s’apliqués al personal de 
rehabilitació 30 minuts de conciliació familiar per fills menors de 12 anys i ens remet a aquest 
grup de treball. Denunciem que s’està negant aquesta flexibilitat quan coincideix amb horari 
de permanència obligatòria (a partir de les 08.30 h). Informem a la DG que la regulació 
anterior ho contemplava i que l’article 43.1 del ROF determina l’aplicació de la normativa 
general de funció pública en matèria de gestió del temps.  Els expliquem que no es veuria 
afectada la dinàmica de tractament.  Carles S., subdirector general de programes de 
rehabilitació i sanitat, respon que ho estudiaran per valorar si hi ha afectació al servei que es 
presta, i el subdirector de RRHH i Econòmics deixa la porta oberta per a que les persones 
que justifiquin la necessitat immediata de disposar d’aquesta mesura ho puguin sol·licitar als 
centres. Ens comunicaran la decisió en la reunió prevista pel pròxim 15 d’abril. 

MANCA DE POLSADORS I WALKIES A PUIG DE LES BASSES 

CCOO denunciem que els professionals de tractament no disposen de polsadors i/o walkies 
quan es desplacen per la sala o el mòdul, i que per a interior la dotació és molt justa, fins i tot 
alguns dies insuficient. El subdirector general de centres i gestió penitenciaria ens indica que 
es va lliurar una dotació de 90 walkies,  que si han faltat pot ser degut a una mala distribució i 
que el personal del CIRE i l´empresa de neteja fan servir uns walkies propis. En relació als 
polsadors ens indica que és una prioritat i que quan en disposin es dotaran.  

En referència als walkies la DG ens informa que estan preparant un sistema de rènting.  
Indiquen que procediran a la renovació de la totalitat d’aparells. Esperem que solucioni la 
problemàtica generalitzada en tots els centres. Aquesta opció ens genera, d’entrada, un cert 
optimisme.   

DENEGACIÓ DE DIES D´AP I CF AL PHPT 

CCOO denunciem que s’estan denegant dies de forma habitual per necessitats de servei 
quan es produeix una incapacitat temporal. DG admet que caldrà valorar-ho si es fa de forma 
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 sistemàtica. Exposem i reclamem  que en ser guàrdies de 4 és necessari més personal, ja 
que estan al límit, i que qualsevol incident afecta de manera més greu. Ho revisaran.   

SORTIDA PERSONAL D´OFICINES CP DONES EL DIA QUE FAN JORNADA 
ACUMULADA A LES 22H 

CCOO demanem formalment que el dia que acumula el personal d´oficines pugui sortir a les 
22:00 h i recuperar els 30 minuts durant la setmana. L’Administració ens comenta que 
valoraran la proposta. 

APLICACIÓ INFORMATICA PER CONSULTAR LA BORSA D´INTERINS 

CCOO portem mesos pressionant a diferents  àmbits (Parlament, Síndic de Greuges), per a 
l’elaboració d’aplicació que permeti consultar el ranking de la borsa d´interins. Finalment 
l’Administració ens transmet que ha arribat la dotació pressupostaria per fer-ho, esperem que 
no triguin massa. 

IMPOSICIÓ DE CANVIS DE TORN PER NECESITATS DE SERVEI AL CP LLEDONERS 

Denunciem que per necessitats de servei s´estan imposant canvis de torn, arribant a 
concretar als treballadors fins i tot el dia de gaudiment. Exigim que el centre es doti del 
personal necessari per evitar aquest costum i indiquem  que les necessitats de servei no 
poden ser habituals. DG ens comenta que ho estudiaran i si és necessari incrementar la 
plantilla, es farà. 

Aprofitant que es parla del CP Lledoners, plantegem la nostra disconformitat amb una nota 
de la gerent del 17/03 que fixa una data màxima (30 abril) de petició pel gaudiment de 
vacances i assumptes personals o compensació de festius (entre el 16 de maig i 30 de 
setembre). Exposem que en cap cas ha de limitar el dret de petició. Les OOSS proposem 
que es modifiqui indicant que en cap cas es perd el dret de gaudiment si es sol·licita després 
d’aquesta data. DG entén que es fa per ordenar el període vacacional, tot i que estan  
d’acord amb la petició. 

CCOO fem referència també a una altre nota, en aquest cas del subdirector d´interior del CP 
Lledoners, que atribueix el repartiment de medicació als funcionaris d’ingressos als interns. 
Estem en contra que els professionals d’interior o rehabilitació lliurin  medicació. Entenem 
que aquesta funció no ens correspon, tal i com consta al Reglament    
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PERCENTATGE DE PRESÈNCIA EFECTIVA D´EDUCADORS SOCIALS EN PERÍODE DE 
VACANCES 

En algun centre s’està exigint la presència efectiva d’un mínim del 50% dels educadors 
socials en període de vacances. CCOO els recorda la Nota Informativa que ells mateixos van 
enviar als centres el mes de desembre, tal i com estableix el nostre acord, establia un mínim 
del  20%. Aquest mateix criteri va quedar resolt en l’anterior reunió. Davant l’evidencia, 
intenten  explicar que en aquell moment els directors de diversos  CP van considerar que 
aquest percentatge ERA MÉS QUE SUFICIENT. S’excusen en que estaven sense 
Subdirectora de Tractament en aquell moment. Es pronuncia el nou Subdirector General de 
Tractament , que deixa clar que ell necessita el 50% de la plantilla en període de vacances i,  
encara més, no entén perquè durant els mesos d’estiu els interns no fan 
programes¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ En aquest moment comença un discussió,  que no ens porta en  
lloc, al final de la qual la Direcció General es compromet a consultar els directors dels 
Centres Penitenciaris, perquè aquests es  pronunciïn. 

  

Barcelona, 18 de març de 2014 
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