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COMISSIÓ DE SEGUIMENT ORDINÀRIA, 18 DE NOVEMBRE 

 

 
Assisteix a la reunió l’equip responsable de la Direcció General. En representació del 
personal, CCOO, UGT i CATAC 
 
Entre els temes que no es van poder tractar en la reunió extraordinària anterior, els 
presentats per la mateixa administració i els que aporten els sindicats, arribem als 33 
punts per tractar en la reunió d’avui. Hem intentat resumir la reunió, però tot i així no 
hem pogut evitar que la nota sigui molt extensa. 

 
I. QÜESTIONS GENERALS 

 
Reglament del grup de treball de personal d’àmbit penitenciari 
 
Es presenta el reglament aprovat per la Mesa Sectorial per tal d’adaptar-ho a les 
reunions del grup de treball del personal penitenciari. S’acorda, entre altres 
decisions, celebrar les reunions ordinàries amb periodicitat mensual, en concret el 
tercer dimecres de cada mes.  
 
Concurs restringit de promoció del grup D serveis penitenciaris al grup C.  
 
Plantejat aquest tema que afecta els companys i companyes que formen part del 
grup D i, un cop exhaurit el termini que s’havia determinat per la realització del procés 
selectiu per passar al grup  no tenen encara una expectativa professional a curt 
termini. Plantegem la necessitat de dur a terme aquest procés, mitjançant un torn 
especial de promoció. L’Administració recorda que, per reprendre el tema, s'hauria 
d’incloure la realització d’aquest procés selectiu a Llei d’acompanyament als 
Pressupostos de la generalitat. És una petició que es comprometen a elevar al 
secretari general, que és qui hauria de prendre la decisió.  
 
Els sindicats demanem que es facin els passos necessaris per possibilitar la 
realització de la convocatòria i donar per tancat un problema que està pendent des 
de fa molt de temps. S’hauria de convocar al més aviat possible per a poder permetre 
la participació d’aquestes persones al concurs general que s’ha de convocar l’any 
que ve i  amb les mateixes bases que es van publicar en el seu moment. 
 
Flexibilitat del personal de tractament amb fills menors de 12 anys 
 
L’entrada en vigor dels horaris regulats al nou acord, en concret en establir la franja 
de permanència obligada a partir de les 8.30 hores, comporta un perjudici clar i 
directe pel personal que gaudeix de la ½ hora de flexibilitat horària per fills menors de 
12 anys prevista al Decret 56/12. Amb la nova franja, el personal hauria d’incorporar-
se a les 9, la qual cosa desvirtuaria la flexibilitat, considerant que en la pràctica  
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totalitat d’escoles l’entrada es produeix precisament a les 9 del matí. CCOO ja va 
presentar un escrit al secretari general del Departament demanant una solució justa 
pels professionals perjudicats. Encara no hem rebut resposta i exposem el tema en el 
si de la comissió de seguiment. L’Administració diu que estudiarà la proposta i que, 
de manera simultània a l’entrada en vigor definitiva dels horaris, al gener de 2015, 
s’establiran uns criteris per clarificar els dubtes. Seran presentats, per a la seva 
negociació, als representants de la part social. Esperem que es pugui atendre 
aquesta petició. 
 
Borsa de treball de tècnics especialistes  
 
L’Administració informa que al mes de gener hauran de cobrir 50 llocs nous a Puig de 
les Basses i es farà amb personal de la borsa d’interins. Aprofiten per comentar que 
en l’actualitat hi ha 103 interins de la Borsa treballant (les substitucions representen 
el 30%, les places vacants, la resta ) i que es preveu el nomenament de més de 30 
interins per reforçar les vacances de Nadal de la resta de centres penitenciaris. 
 
Manca de radiotransmissors 
 
Són conscients que en alguns centres hi ha problemes amb els radiotransmissors: o 
no arriben a tota la plantilla o no estan en condicions en un percentatge significatiu. 
Estan disposats a realitzar el màxim esforç perquè el contracte de rènting, que 
presenten com a gran novetat pel 2015 si salva tots els obstacles pressupostaris, 
resolgui aquests problemes. CCOO no pot admetre que hi hagi limitacions 
pressupostàries en qüestions tan vitals com les que afecten la seguretat física de les 
persones. Recordem, a més, que per poder tenir una idea real, no aproximada, de la 
situació dels radiotransmissors, la Moció 114/X, elaborada amb les aportacions de 
CCOO, insta a presentar “abans d’acabar l’any, una auditoria tècnica de les 
condicions de seguretat i conservació de les principals instal·lacions de 
subministraments, serveis i comunicacions internes”. 
 
Recordem també a l’Administració que el radiotransmissor és un element necessari i 
imprescindible de seguretat per tothom, també pels companys/yes de tractament, 
circumstància que obliden sovint. 
 
Aclariment dels serveis mínims corresponents als dies 24 i 31 de desembre pel 
personal de rehabilitació i administració  
 
Es demana a l’Administració que adoptin la decisió de què aquests dies tan 
especials, considerant que no es realitzen activitats, permetin al personal de 
rehabilitació i oficines demanar permís sense tenir en compte els serveis mínims o 
essencials. L’Administració diu que tractaran aquesta qüestió en la pròxima reunió de 
coordinació dels gerents. 
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Aclariment de l’aplicació de la Instrucció 3/2014 de compensació del dia 6 
gener de 2014 
 
S’ha detectat que no hi ha un criteri general per a tots els centres en relació a la 
forma de recuperació d’aquest dia. Demanem que comuniquin als centres 
penitenciaris els criteris específics sobre la recuperació d'aquest dia i que, en 
qualsevol cas, no hi hagi imposicions i que aquesta recuperació s’estableixi sobre la 
base del comú acord, com disposa la pròpia Instrucció. 
 
Acordar la forma de regularització de saldo horari en cas d’horari acumulat de 
rehabilitació 
 
La regularització deriva de la coincidència del dia festiu amb la jornada acumulada o 
amb el dia de lliurança. Ens trobem també amb algun que aplica un mecanisme de 
regularització absurd: si deus hores, has de fer una tarda. És un tema que s'ha de 
discutir en la Comissió de seguiment i no aplicar-se de forma unilateral pel 
sotsdirector de règim. La recuperació s'ha de fer dins la jornada flexible, no poden 
obligar-te a retornar-ho en una tarda si no et correspon treballar-la. 
 
Classificació del CP Lledoners i Puig de les Basses en centres de 1a. 
L’Administració informa que està estudiant la revisió dels criteris de classificació, 
encara que de moment no es preveu modificar la classificació existent. Demanem 
que, atès que aquests centres encara no s’havien construït l’any 2006, que va ser 
quan es va decidir la classificació, i no van poder ser classificats, es faci ara com a 
centres de 1a perquè es poden homologar a altres centres classificats en aquesta 
categoria. 
 

 
II. QÜESTIONS CONCRETES DELS CENTRES 

 
 
PUIG DE LES BASSES 
 
Indemnitzacions pel trasllat forçós a Puig de les Basses. Encara no s’ha procedit 
al pagament de les indemnitzacions corresponents a les persones que es van 
traslladar forçosament de centre de treball. L’Administració demana disculpes i ho 
atribueix a una “disfunció” del Departament. Assumeixen que es tracta d'un error i 
només falta un informe per acabar el procediment. És Capítol 2 i el secretari general 
va assumir el compromís que es pagaria durant el mes de novembre. Demanem que 
es compleixi aquest compromís. L’Administració no ho garanteix al 100 per 100, 
encara que tenen la voluntat de fer-ho aquest mes. 
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Gaudiment dels permisos per assumptes personals i compensació de festius 
del personal del CP Puig dels Basses i, per extensió, de la resta de centres.  
 
L’Administració reconeix que, en obrir Puig de les Basses, es va produir una situació 
d’excepcionalitat i  la plantilla va acceptar renunciar al gaudiment de dies i vacances 
durant 2/3 setmanes. Per això, entenen que concorren les circumstàncies  
 
d’excepcionalitat que permetrien ampliar el termini de gaudiment dels dies i les 
vacances al primer semestre de 2015. De totes maneres ens ho confirmaran en la 
pròxima reunió. 
  
Per la resta de centres penitenciaris, CCOO considera que, malgrat que no es tracta 
de la mateixa situació que la del Puig, la reducció de les plantilles o la realització de 
formació en els darrers mesos són factors que provoquen dificultats pel gaudiment 
dels dies, d’acord amb les peticions i necessitats del personal. Aquesta situació 
justificaria també l’ampliació fins a, com a mínim, l’últim dia del mes de gener. 
L’Administració ho valorarà, però igualment entén que quan es produeixin situacions 
concretes i justificades que hagin dificultat o impossibilitat el gaudiment dels permisos 
estarien disposats a permetre l’ampliació. 
 
Nota del gerent del CP Puig de les Basses i altres aspectes relacionats amb la 
gestió del centre 
 
El gerent del centre del Puig va difondre dies enrere una nota a la plantilla en la qual 
es donaven una sèrie de consignes relatives al servei: determinació de la data límit 
del 20 de novembre per a la presentació de sol·licituds de dies corresponents a 
desembre i gener, denegació de canvis entre GSI i GAM, etc. Com que és obvi que la 
gestió d’aquests aspectes ultrapassa l’àmbit competencial del gerent, es demana a 
l’Administració que esmeni el contingut de la nota en els aspectes que no 
correspongui delimitar al gerent i li recordi la gestió correcta d’aquestes qüestions.   
 
Cobertura CUE i Aux. Admtva. al CP Puig de les Basses 
 
La plaça de CUE es convoca via ATRI quan, d’acord amb els acords actuals, s’hauria 
de fer d’acord amb la llista de la primera fase del darrer concurs. L’Administració diu 
que estan obligats a fer-ho per ATRI i que s’ha seleccionat al candidat més idoni. En 
relació a la plaça d’auxiliar administratiu del CO Girona, es demana que es doni 
prioritat als auxiliars que van marxar a Puig de les Basses. 
 
Compensació de 2 dies festius (25 de juliol i 29 d’octubre) per al personal del 
CP  Girona que no en va poder gaudir com a conseqüència del trasllat.  
 
Com que aquesta és la primera reunió ordinària des del mes de juliol, es tracta d’un 
tema que CCOO ja havia plantejat directament al Servei de RRHH de la DG i no 
s’havia pres una decisió formal. Els representants de l’Administració reconeixen el  
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dret de les persones del CP Girona, que van marxar a Puig de les Basses abans del 
gaudiment de les festes locals, a gaudir dels 2 dies de festa. 
 
Avaluació de riscos i Pla d’Autoprotecció. 
 
Informaran en la pròxima reunió del pla d’autoprotecció. 
 
Ampliació de l’horari de la cafeteria.- CCOO demana l’ampliació de l’horari de la 
cafeteria del centre. El tancament a les 18 hores dificulta el compliment dels torns del 
berenar. L’Administració es compromet a revisar els horaris de les cafeteries que 
gestiona el CIRE que, d’aquí poc, serà les de tots els centres penitenciaris. 
 

 
CP HOMES BARCELONA I CENTRE OBERT 1 

 
Informació del CP Homes i del Centre Obert 1 de Barcelona 
 
Ja s’han exhaurit les dues setmanes que la Direcció General es va autoconcedir per 
presentar el seu pla, tant pel que fa al personal, com als interns. Es demana 
informació i es reafirmen en les decisions preses. Continuen estudiant la destinació 
de professionals i interns. JL V. afirma que Til·lers seria una destinació que permetria 
mantenir la unitat orgànica. De totes maneres encara no tenen decidit el 
posicionament final.  
 
CCOO no ha canviat la seva posició: rebuig frontal al tancament del CO 1 i més 
encara si l’opció que es valora és aquesta. Es torna a demanar que es revoqui el 
protocol Generalitat/Ajuntament, que contemplava el tancament del CO1 i del CP 
Homes i la construcció de centres preventius i obert a Zona Franca, i més si tenim 
constància que el ple de l’Ajuntament de Barcelona es va posicionar majoritàriament 
en contra d’aquest protocol. Per això, emplacem a l’Administració a què anunciï de 
manera immediata la reconsideració de tot aquest desgavell que està provocant 
neguit i ansietat en moltes persones de manera injustificada. 

 
 

QUATRE CAMINS 
 

Temps desplaçament visita mèdica 
 
Ens queixem que a Quatre Camins desconeixen el contingut de la Instrucció 2/2013 
pel que fa a l’assistència a consulta mèdica. El punt 5.2 de la instrucció preveu 
expressament que “es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar al 
lloc de treball...”. En canvi, a Quatre Camins reconeixen una hora, al marge del 
temps que la persona hagi necessitat per anar i tornar al lloc de treball. El subdirector 
de RRHH es compromet a plantejar aquest tema en la reunió de coordinació de 
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gerents, tot i que no ens consta que aquesta interpretació es realitzi en altres centres, 
per tal que la pràctica dels centres s’adeqüi a la normativa d’aplicació.  
 
 
Manca de personal d’oficines i vigilància 
 
Tornem a insistir en els problemes que genera que les oficines estiguin dotades per 
sota del mínim necessari (ex. Oficina de RRHH i UGP). Ens comuniquen que el dia 1 
de novembre s’incorporarà una GO a l’oficina de RRHH. Pel que fa al personal de 
vigilància tornem a demanar que la cobertura de les guàrdies garanteixi l’exercici del 
dret del personal al gaudiment dels permisos i la seguretat mínima dels mòduls. 
També ens informen que enviaran 3 o 4 persones a interior. Ens movem sempre en 
aquesta dinàmica de “necessitats de servei extremes” que va generant problema rere 
problema als centres.  
 
CP  PONENT 
  
Compensació del curs de formació PIT del personal de rehabilitació del CP 
Ponent 
 
Aquest curs, que té un component de voluntarietat mínima, es fa en horari de matí. El 
personal al qual li coincideix amb el seu servei no té problemes. El problema ho té el 
personal de tarda o el que lliura aquell dia. Es demana que es compensi com a 
serveis extraordinaris, no com a formació. L’Administració diu que el criteri general és 
que si la formació és obligatòria, s’hauria de compensar com a serveis extraordinaris, 
però si no és obligatòria, s’ha de compensar com a formació convencional.  Entenem 
que, per evitar tractaments desiguals, la formació “pràcticament obligatòria” s’hauria 
de realitzar dintre de l’horari dels professionals. 
 

 
CENTRE OBERT GIRONA 

 
Aprovació del nou horari establert al CO Girona 
  
S'aprova per unanimitat l’horari que ha votat la majoria del personal del CO. 
 
Obres al CO Girona  
 
Comencen la setmana que ve i es preveu que duraran 4 mesos. Comportaran 
l’eliminació d’elements de seguretat (concertines), la pintura del centre, es deixarà un 
únic accés al centre, zona de descans, lavabos (personal i interns), etc. 
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MAS ENRIC 
 
Modificació de determinats aspectes de l’AG de l’obertura de Mas Enric.  
 
El punt 7 introdueix el marge de la voluntarietat només en el supòsit de l'auxiliar 
administratiu, però és possible que hi hagi gent que prefereixi marxar al nou centre i 
també se’ls hauria de permetre. L’ Administració diu que dilluns vinent l’Acord  
 
passarà per  Mesa Sectorial, i que sempre hi haurà places vacants de rehabilitació en 
Mas Enric.  CCOO vol deixar constància que, malgrat haver demanat el nom de les 
persones que ocupen els llocs que s’identifiquen a l’Acord d’obertura, no se’ns ha 
facilitat. No entenem aquesta falta de transparència. 
 
 
ACABEM A les 14.46. Queden 3 punts de l'ordre del dia per tractar a la següent 
reunió. 
 
Barcelona, 18 de novembre 
 


