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COMISSIÓ DE SEGUIMENT, 20 DE JULIOL DE 2016 

 
 
Assisteixen els representants de l’Administració i els sindicats que formen part de la 
Comissió de Seguiment: CCOO, UGT, CSIF i CATAC. 
 
Hem de dir que la reunió es celebra amb un ordre del dia que introdueix 
modificacions en els punts proposats per les diferents OOSS. Per aquest motiu, dels 
12 punts proposats per CCOO només passen el filtre 5 punts. Dels punts proposats 
per la resta de sindicats, cap d’ells s’inclou en l’ordre del dia. Com ja hem comentat 
en notes anteriors, l’Administració (assessorada per representants de Funció Pública) 
practica un cribratge estricte en la interpretació de les competències que corresponen 
a l’òrgan encarregat de la interpretació i aplicació dels nostres acords. Entenen que 
els punts que no s’han inclòs en l’ordre del dia s’han de plantejar en el grup de 
treball, amb competències sobre negociació de condicions. 
 
Els punts finalment tractats són els següents: 
 
PUBLICACIÓ DEL LLISTAT PROVISIONAL DEL CONCURS DE MÈRITS 
 
L’Administració ha incomplert les previsions inicials sobre la data de publicació de la 
resolució del concurs (prevista pel mes de juny) i també la previsió, realitzada i 
publicada fa un mes, de què almenys el llistat provisional del concurs es publicaria 
abans del dia 15 de juliol: la culpa del retard es deu a problemes informàtics. 
 
L’Administració diu que ha fet tota la feina, però que hi ha hagut un problema greu en 
el servei d’informàtica i l’aplicatiu, dissenyat expressament per aquest concurs, no 
adjudica correctament les vacants (sic). Fins que no es detecti l’errada, no poden 
solucionar-ho, ja que l’alternativa de fer-ho a mà és inviable. Abans d’arribar a la fase 
final havien fet diferents proves aleatòries i mai havia fallat, però quan s’ha començat 
a aplicar al llistat final han detectat que es produeixen errors en l’adjudicació de les 
places amb resultes. 
 
L’Administració, per guanyar temps mentre detecten i solucionen els problemes 
informàtics, s’ha plantejat publicar la valoració dels mèrits i donar un temps prou llarg 
per presentar-hi al·legacions. Més endavant es produiria l’adjudicació dels llocs. Però 
com no volen arriscar-se a què aquesta opció, que no està expressament prevista a 
les bases, pugui ser objecte d’impugnació, ha encarregat un informe a l’Assessoria 
Jurídica. Si l’informe de l’Assessoria desaconsella la publicació separada de la 
valoració dels mèrits i de les adjudicacions, esperaran que el problema informàtic 
quedi resolt i llavors ho publicaran tot (podria ser el mes de setembre).  
 
 
 
 
CCOO expressa l’enorme perplexitat i indignació que li produeix el retard i les 
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explicacions de l’Administració. Recorda que l’anterior Subdirector, quan va plantejar 
la inclusió a les bases del nou sistema de resultes i abans de la publicació de les 
bases, ja va comentar que el servei d’informàtica estava treballant per crear un 
aplicatiu que assignés els llocs tenint en compte el disseny de les resultes que 
l’Administració “es va treure de la màniga”. S’ha de tenir en compte, per tant, que ja 
havien detectat que aquest sistema era nou i que requeria mitjans tècnics. A més, el 
disseny de l’aplicatiu s’havia encarregat a una empresa (T-Systems) especialista en 
aquest tipus de feina i amb una “àmplia” experiència a la Generalitat (ha estat 
adjudicatària habitual de contractes de servei en aquesta administració). Per tant, no 
ho entenem. De totes maneres, el llistat ha de publicar-se quan estigui plenament 
garantit que el sistema funciona correctament. No volem tenir un altre concurs sota 
sospita. 
 
GAUDIMENT DELS DIES ADDICIONALS DE VACANCES DE MANERA AÏLLADA 
 
En la reunió de Mesa Sectorial de 20 de juny CCOO va presentar la següent 
proposta, per tal de garantir el gaudiment aïllat dels dies addicionals de vacances: 
 

“CCOO planteja la possibilitat que els dies addicionals de vacances per antiguitat 
es puguin gaudir de forma independent i aïllada al llarg de l’any, sempre d’acord 
amb les necessitats dels serveis, i s’acumulin als 7 dies solts de l’article 18 del 
Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal 
funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat”. 

 
L’Administració va acceptar la proposta per l’any 2016. Demanem que aquesta opció 
es pugui aplicar en el nostre àmbit. La Direcció General donarà instruccions als 
centres perquè el personal dels serveis penitenciaris també es pugui beneficiar 
d’aquesta possibilitat. 
 
INCREMENT DE LA DOTACIÓ DE LLOCS DESTINATS A SEGONA ACTIVITAT 
 
CCOO recorda que l’Acord 2006-2009 contemplava la regulació com a llocs de 
segona activitat 15 llocs de treball l’any en els centres penitenciaris. Malgrat aquest 
compromís, els llocs destinats a segona activitat no s’han incrementat. 
 
L’Administració entén que aquesta identificació no és necessària i que el que 
determina l’existència d’aquests llocs és la necessitat d’adscriure funcionaris que 
estiguin en aquesta situació: si un funcionari passa a segona activitat, 
automàticament es procedeix a destinar-lo a un lloc compatible amb aquesta situació, 
sense necessitat que s’identifiqui prèviament a la Relació de Llocs de Treball.  
 
CCOO demana que, tal com es preveu al Decret 365/2001, de 24 de desembre, pel 
qual es regula la segona activitat en els cossos penitenciaris, les persones en 
situació de segona activitat puguin ocupar llocs, al marge dels mateixos serveis 
penitenciaris, en altres llocs homologats del Departament de Justícia.   
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PROCEDIMENTS SELECTIUS ÀMBIT REHABILITACIÓ 
 
CCOO hi havia sol·licitat informació de les diferents convocatòries de l’àmbit 
d’execució penal (elaboració de les bases, determinació del calendari...). 
L’Administració ens emplaça a la reunió del Grup de Treball del personal de l’àmbit 
penitenciari que es celebrarà el pròxim dilluns, dia 25 de juliol. Proposaran un 
calendari amb la voluntat d’arribar a un acord amb els sindicats. 
 
ASSIGNACIÓ DE SERVEIS I HORARIS D’ACORD AMB ELS REQUERIMENTS I 
PROCEDIMENT PREVIST A LA INSTRUCCIÓ 2/2008. 
 
CCOO va detectar en el seu moment que el CP Mas Enric publicava l’oferiment anual 
de serveis pendents d’assignació als GAM-Prestacions en 2 grans grups: serveis 
interiors i serveis exteriors. D’aquesta manera, les persones interessades podien 
demanar, de manera genèrica, l’assignació a serveis interiors, però no la concreta 
assignació als diferents serveis (Tallers, Subministraments, OGI...). Aquesta 
assignació quedava reservada al criteri discrecional del gerent del centre.  
 
L’Administració diu que “és normal” que es produeixi un cert marge de discrecionalitat 
perquè a Mas Enric encara no està configurada la plantilla definitiva i tenen un índex 
molt elevat de comissions de servei. CCOO recorda que hi ha una norma (Instrucció 
2/2008) que regula tant el contingut, com el procediment per la realització de 
l’assignació d’horaris i serveis. La resta de centres penitenciaris s’adapten 
completament a aquest marc normatiu i Mas Enric és l’únic centre que no ho ha fet.  
 
Des de DG diuen que, malgrat que no entraran en la forma en què les direccions dels 
centres organitzen els serveis, traslladaran la petició de CCOO a la Direcció del CP 
Mas Enric. També hem demanat, com fan a la resta de centres, que els sindicats 
puguin tenir participació en el desenvolupament del procediment.  
 
CAFETERIA DEL CP HOMES 
 
CCOO torna a plantejar la situació de la cafeteria pel personal del CP Homes. 
Actualment es presta un servei mínim, amb màquines dispensadores, amb molt poca 
oferta que, a més, s’esgota de seguida. La cafeteria era gestionada per l’empresa 
SODEXO. En acabar el contracte cap empresa va voler assumir el servei i la Direcció 
General va traslladar l’encàrrec de gestió al CIRE (un altre cop el CIRE). 
L’Administració informa que CIRE assumirà la gestió de la cafeteria (no saben 
exactament quin servei oferiran, si prepararan els àpats pel personal...), amb 
l’incentiu de fer-se càrrec de l’economat dels interns, a partir del mes de gener del 
2017. CCOO pregunta com afectarà l’assumpció pel CIRE de la gestió de l’economat 
dels interns a l’Economat Central i als funcionaris que hi treballen. L’Administració diu 
que aquest no és un punt de l’ordre del dia d’avui. El tornarem a plantejar més 
endavant.   
 
Barcelona, 20 de juliol de 2016 
Agrupació del Personal Penitenciari de CCOO 


