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REUNIÓ GRUP TREBALL PERSONAL ÀMBIT PENITENCIARI 
15 SETEMBRE 2016 

 
Avui s’ha reunit el grup de treball de negociació del personal de l’àmbit penitenciari. Com 
hem comentat en anteriors notes la possibilitat que els punts proposats per les OOSS 
formin part de l’ordre del dia depèn del criteri de l’Administració: si entenen que els punts 
afecten a l’aplicació o interpretació dels acords existents els deriven a la Comissió de 
Seguiment (que es reunirà el pròxim dia 21) i si entenen que es tracta de punts propis de 
negociació s’inclouen en la reunió d’aquest grup de treball. La petició d’informació 
(concursos, processos selectius, equipaments penitenciaris...), segons l’Administració, no 
es pot canalitzar ni a través del grup de treball, ni de la comissió de seguiment.  
 
Tornem a reiterar la nostra queixa per aquest model que sotmet la possibilitat de parlar 
d’algun tema a l’exclusiva voluntat de l’Administració. 
 
INTRODUCCIÓ 
 
L’Administració anuncia que en breu (mitjans del mes d’octubre) facilitarà a les OOSS un 
“document marc” que contindria els apartats sobre els quals vol impulsar la negociació. És 
el reconeixement explícit que han canviat el seu criteri: fa uns mesos van dir que volien 
tenir finalitzada la negociació a començaments del 2017 i ara assumeixen que la 
negociació podria allargar-se fins a setembre o octubre del 2017. CCOO ha demanat per 
activa i per passiva iniciar la negociació, però l’Administració ha retardat de manera 
intencionada l’inici d’aquest procés, malgrat el seu posicionament inicial i que des de fa 
mesos que està anunciant l’elaboració d’un document de negociació.  
 
Atès que portem un retard considerable i que només queden 3 mesos i escaig per 
finalitzar l’any, CCOO demana que durant el 2017, segons la durada estimada per la 
mateixa Administració, es mantinguin totes i cadascuna de les condicions que actualment 
estan en vigor, tant laborals com econòmiques.  
 
CONCURS GENERAL 
 
L’Administració informa que la llista provisional (que s’havia de publicar el mes de 
juny) es publicarà a finals del mes de setembre o començaments del mes d’octubre. 
El servei informàtic ha aconseguit, segons diuen, solucionar els problemes que impedien 
l’assignació automàtica dels llocs, CCOO continuarem pressionant perquè es porti a terme 
el més aviat possible.  
 
BORSA DE TREBALL 
 
L’Administració reconeix que necessita incorporar gent a la borsa de treball. Ara ens 
expliquen  que s’havia produït un malentès en la seva proposta d’estructura: tothom 
(Sindicats i personal) vam entendre que l’Administració tenia intenció de relegar al Bloc 2  
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a les persones que actualment formen part de la borsa de treball, prioritzant (Bloc 1) les 
persones que havien superat un procés selectiu. L’administració ha reculat en la seva 
proposta inicial donada la unànime oposició dels sindicats a continuar tractant el tema.  
D’aquesta manera ens traslladen que atacar als interins i membres de la borsa actuals no 
era la seva intenció i, per demostrar-ho, tornaran a enviar una proposta formal (esmenant 
aquest punt) i deixaran clar que el Bloc 1 ha d’estar integrat pels actuals integrants de la 
borsa, amb l’antiguitat que tenen reconeguda.  
 
Volen que quedi clar que la seva intenció és, de manera prioritària, dissenyar el 
procediment de selecció que permetrà l’entrada a la borsa de personal extern (del carrer) i 
solucionar alguna disfunció per garantir la cobertura immediata de les places quan sigui 
necessari. L’acumulació de procediments de provisió i selecció comportarà, segons 
l’Administració, que el procediment per incorporar nous efectius a la borsa no es pugui 
posar en marxa de manera immediata. Esperen que la borsa (amb la incorporació de nous 
efectius) pugui estar disponible per dotar els reforços de l’estiu del 2017. En qualsevol cas 
el procediment de selecció de nous integrants per la borsa es posarà en marxa durant els 
primers mesos del 2017. 
 
CCOO valora positivament que l’Administració hagi reconegut que les persones que 
formen part de la borsa i que tenen experiència i formació en els Serveis Penitenciaris 
tinguin prioritat en el disseny dels nous criteris. Esperem rebre la proposta en una o dues 
setmanes.  
 
En relació als nomenaments que finalitzen el dia 30 de setembre, l’Administració anuncia 
que encara no ha concretat el nombre d’interins que prorrogaran el nomenament. 
Aprofiten per comentar que aquests nomenaments formen part del contingent de reforç de 
les vacances d’estiu i que, en teoria, no seria necessari tornar a comptar amb ells fins al 
període de Nadal. CCOO considera que la situació dels centres requereix la pròrroga del 
nomenament del màxim nombre possible d’interins.  
 
TRANSPORT DEL PERSONAL 
 
En aquest punt l’Administració reconeix que la decisió d’introduir modificacions en el 
sistema de transport (deixant de cobrir determinades franges horàries, o alterant els punts 
de partida de determinats serveis) es va fer de manera precipitada per les necessitats 
operatives que va ocasionar la finalització de la concessió a les empreses de transport. 
Apunten que la intenció és negociar i establir un nou sistema que sigui el més eficient 
possible i que compten amb les aportacions que puguin fer els sindicats i les persones 
afectades.  
 
CCOO farà un estudi de totes les disfuncions i perjudicis que ha comportat aquesta 
decisió al personal dels centres que s’han vist afectats, sense perdre de vista que el Pacte 
de condicions a aplicar en els trasllats de dependències de l’àmbit penitenciari (16 de juny 
de 2008) garanteix un mitjà de transport col·lectiu entre la localitat del Centre objecte de 
trasllat (Barcelona, Girona) i la localitat al que aquest és traslladat. Aquest Pacte, encara 
que no agradi a alguns, està en vigor (art. 38.10 del Reial decret legislatiu 5/2015): ni 
contradiu la Llei de Pressupostos de la Generalitat, ni implica augment de la despesa. 
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CONCURSOS DE COMANDAMENTS 
 
CCOO demana que es convoquin de manera urgent els concursos de comandaments a 
totes les àrees. L’Administració manifesta la intenció de dur a terme aquestes 
convocatòries, però ho faran en el moment en que quedi clar el nombre de llocs que 
puguin oferir en funció de la resolució definitiva del concurs de comandaments de règim 
interior.  
 
FORMACIÓ PRESENCIAL CUSI PUIG DE LES BASSES 
 
Davant els dubtes que havia generat la compensació de la formació que s’ha de 
desenvolupar, de manera presencial, al CEJFE entre els dies 21 i 28 de setembre (de  
9.00 a 14.00), l’Administració vol deixa clar que ha donat instruccions als centres perquè, 
considerant que es tracta de formació obligatòria, sigui compensada. Aquesta 
compensació es farà de manera equivalent als funcionaris/àries que hi participin 
independentment del torn horari que tinguin assignat els dies previstos per dur a terme el 
curs.  
 
CONVOCATORIA OPOSICIONS  EDUCADORS I TECNICS ESPECIALISTES 
 
CCOO sol·licitem de manera urgent que el Departament de Justícia registri la petició 
formal concretant la petició d´Oferta pública d’educadors socials plantejada al 2015, com a 
mínim amb el mateix número de places.  
 
En relació al Cos Tècnic d’especialistes CCOO sol·licitem que es vagi avançant en 
l’elaboració d’un estudi específic que permeti concretar el nombre de places susceptibles 
de ser incloses en l’Oferta Pública. 
 
PREVISIÓ DE FUTUR DELS CO1/CO2 BCN 
 
CCOO pregunta pel futur immediat d’aquests centres i del seu personal, tenint en compte 
que vam tenir constància de les visites de personal de la DG al CO2 fa un parell de 
setmanes. L’Administració només comenta que si es preveiés algun impacte en les 
condicions del personal que presta serveis en aquests centres ho plantejaran a la 
Comissió de Seguiment. De moment insisteixen que NO TENEN RES A DIR. El cert és 
que fonts de la màxima solvència de la Direcció General ens asseguren que s’estan 
estudiant diferents escenaris. Tornem a estar en la mateixa situació que fa un parell 
d’anys amb el CO1 de Barcelona: no tenen clar el futur dels equipaments penitenciaris a 
la ciutat de Barcelona, que ells mateixos van dissenyar. La principal preocupació de 
CCOO que es puguin garantir les condicions laborals i plantilles suficients per 
desenvolupar les seves funcions en condicions de seguretat. També demanem que es 
revisi la categoria del CO2 de Barcelona. 
 
Barcelona, 16 de setembre de 2016 
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