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REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA GRUP DE TREBALL 
13 DE JULIOL DE 2016 (1ª part) 

 
 
Assisteixen, per part de l’administració, el subdirector general de Recursos Humans i 
Econòmics i la subdirectora general de Recursos Humans i Relacions Laborals. Per les 

organitzacions sindicals assistim CCOO i la resta de sindicats representatius.  

 
La reunió, amb caràcter extraordinari, va ser convocada per l’Administració per discutir 3 
punts (Borsa de treball, Transport del personal funcionari i Calendari dels processos 
selectius), amb torn de paraules. Finalment s’acaben tractant 2 dels punts proposats, deixant 
el tercer (Calendari) i les propostes dels sindicats per a una propera reunió, que es celebrarà 
la darrera setmana de d’aquest mes. Era previsible que la durada inicialment prevista per 
l’Administració (2 hores) esdevingués insuficient per abordar aquests punts. 
 
BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DEL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES 
 
L’administració informa a les OOSS de la seva proposta de  modificació de l’acord de borsa 
de treball. Considera esgotat aquest acord i manifesta la voluntat d’introduir-hi modificacions. 

CCOO considera que l’acord està en vigor (fins a la firma d’un nou acord que el substitueixi) 

i que encara hi ha marge per la incorporació de persones sense vinculació prèvia amb els 
serveis penitenciaris, tal com es dedueix del següent redactat: 
 

5.-Incorporació dels interessats que hagin presentat sol·licitud, en base a entrevista 
selectiva, curs de formació selectiu i/o proves físiques, sempre segons el procediment 
que es determini.  

  
El text és clar: l’acord permet incorporar treballadors i nodrir la borsa per cobrir les carències 
de personal als centres penitenciaris, sense necessitat de trastocar completament la 
normativa de borsa actual . 
 
L’excusa de la Direcció General és que Funció Publica (sempre són els altres) pretén aplicar 
una nova normativa genèrica d’accés a les borses que no té en compte que som un col·lectiu 
especial, amb unes particularitats i unes necessitats concretes, que no són les de la resta de 
treballadors públics. 
 
L’administració pretén que durant el segon semestre d’aquest any, però no abans del mes 
d’octubre, s’aprovi la nova regulació de la borsa i afirmen que el document que presenten 
està obert a la negociació, però ja coneixem el funcionament manipulador i el tarannà 
d’aquesta administració. 
 

Amb un primer anàlisi “in situ”, CCOO observa que l’administració està tractant, mitjançant la 

reordenació en blocs separats, de prioritzar més els coneixements teòrics que l’antiguitat, 
sempre vinculada a l’experiència, menyspreant un dels principals valors del nostre col·lectiu. 
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CCOO sol·licita que més que una nova regulació per confeccionar la borsa del cos tècnic 

d’especialistes, el que necessitem de manera urgent és convocar un nou procés 
selectiu. Amb més de 400 interins als centres penitenciaris, el nivell de temporalitat i 
d’inestabilitat en les plantilles és preocupant i afecta directament la seguretat dels centres. 
Els llocs de treball estructurals de tots els àmbits s’haurien d’ocupar amb funcionaris de 
carrera i per això és vital la convocatòria d’oposicions del cos tècnic d’especialistes. 
 
La intenció de l’administració és dividir els membres de la borsa en tres blocs, amb prelació 
de cada bloc sobre el següents, és a dir, el bloc 1 tindria prelació sobre el bloc 2 i el 3, i el 
bloc 2 sobre el 3. La configuració dels blocs, d’acord amb la proposta de l’Administració, 
seria la següent: 
 

Bloc 1: Integrat per persones que hagin aprovat una oposició. L’ordenació del bloc es 

faria segons l’ordre del procés selectiu i, dins de cada procés, per ordre de puntuació. 
Només es tindrien en compte el processos futurs, no els fets amb anterioritat (JU26 i 
anteriors). 
 
Bloc 2: Personal existent en la borsa amb serveis prestats. 
 
Bloc 3: Personal de nova entrada, sotmès al procés de selecció. 

 
Els integrants de la borsa podrien escollir un o més àmbits territorials i, dins de cada àmbit 
territorial, seleccionarien els àmbits funcionals. 
 
Hi hauria 5 àmbits territorials: 
 

1. Barcelona (CP Obert 1, CP Obert 2, CP Homes Barcelona, CP Brians 1, CP Brians 2, CP 
Quatre Camins, CP Joves y PHPT) 

2. Girona (CP Puig de les Basses, CP Obert Girona) 
3. Tarragona: CP Mas Enric, CP Obert Tarragona) 
4. Lleida: (CP Ponent, CP Obert Ponent) 
5. Catalunya Central: (CP Lledoners) 

 
i 2 àmbits funcionals:  
   

1. Interior (GSI, GAMV, GAMP y GMO) 
2. Oficines (Genèric Oficina) 

 
El personal del bloc 3 accediria després de superar un procés selectiu, amb proves físiques, 
de coneixements, entrevista i amb la possibilitat d’aportar mèrits. O sigui, la proposta de 
l’Administració és fer un procés selectiu (dissenyat per la incorporació de funcionaris de 
carrera) per seleccionar personal interí i mantenir la precarietat del col·lectiu uns quants anys 
més. 
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1. Fase de proves (70 pts.) 

1.1 Fase de Coneixements (30 pts., mínim 15 pts) 

1.1.1 Coneixements generals. Qüestionari tipus test (30 pts) 

1.1.2 Coneixements d’informàtica. Sense punts, resultat d’apte/no apte. NOMÉS per llocs de 

GO. Els aspirants a llocs de GSI, GAM y GMO no tindrien que fer aquesta proba. 

1.2 Proves físiques (30 pts, mínim de 5 pts. en cada apartat) 

1.2.1 Circuit d’agilitat (10 pts) 

1.2.2 Pressió sobre banc (10 pts.) 

1.2.3 Carrera llançadora (course navette) (10 pts.) 

1.3 Entrevista (10 pts, mínim de 1,25 pts en cada apartat) 

1.3.1 Competència institucional (2,5 pts.) 

1.3.2 Gestió de conflictes (2,5 pts.) 

1.3.3 Tolerància a la pressió (2,5 pts.) 

1.3.4 Cooperació y treball en equipo (2,5 pts.) 

2. Fase de mèrits (30 pts.) 

2.1 0,4 pts x mes Tec. Esp. o Cuerpo de Ayudantes 

2.2 0,3 pts x mes FCSE, policies locals o agents rurals 

2.3 0,2 pts x mes àmbit d’execució penal 

2.4 0,04 pts x mes Subgrup C1 de qualsevol administració 

2.5 0,2 Personal de l’àmbit de seguretat (treballadors de seguretat privada) 

3. Curs selectiu (resultat d’apte/no apte) 

 
 

CCOO no acceptarem aquesta gimcana de nous processos selectius fora de la realitat, amb 

ignorància per part de administració d’un factor clau com és l’experiència i sense garanties 
pels interins que actualment presten servei als centres penitenciaris catalans i que 
representa, al nostre parer, un trencament amb una regulació de borsa establerta per acord 
amb las organitzacions sindicals representatives que funcionava i podria seguir funcionant.  
 
 
TRANSPORT DEL PERSONAL FUNCIONARI DELS CENTRES PENITENCIARIS 
 
L’administració inicia el seu discurs excusant l’afectació del servei de transport als centres 
penitenciaris, al·legant una manca de previsió dels terminis per dur a terme la licitació i la 
contractació del nou servei a la finalització de l’anterior contracte. Aquest presumpte error 

hauria obligat l’administració a subscriure contractes menors per cobrir el servei. Per CCOO 

ni és “presumpte”, ni és “error”: es tracta d’un acte premeditat, adoptat per uns responsables 
que només pensen en arrabassar drets al col·lectiu del personal penitenciari. El Departament 
té mitjans materials i persones destinats al seguiment dels  contractes administratius. De fet, 
ens consta que les gerències dels centres afectats sabien, des de fa uns mesos, que a data 
de 30 de juny finalitzava la vigència del contracte de transport. 
 
A continuació l’administració ens presenta un Powerpoint, amb dades que no ens ha facilitat 
encara, tractant de plantejar una nova proposta d’acord de transports encara pitjor que la 
imposada el passat 1 de juliol: supressió de més horaris i gairebé de tots els trajectes que no 
portin a la població més propera a cada centre penitenciari. 
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CCOO sol·licitem de manera expressa que es depurin les responsabilitats que pertoquin als 

òrgans destinats a dur a terme les licitacions i contractacions en temps i forma. No ens creiem que 
es tracti d’un error, i l’avenç de les línies del nou acord ho demostra. L’administració ha operat 

amb mala fe, premeditació i traïdoria. Per CCOO aquesta mesura demostra una clara 

intencionalitat d’afegir un element de tensió de cara a futures negociacions, utilitzant aquesta 
retallada com a element de pressió al nostre col·lectiu.  
 
Davant la postura unànime de rebuig dels sindicats a les retallades imposades unilateralment per 
l’administració, aquesta, intenta justificar la seva actuació, afirmant que, en una reunió anterior, 
CATAC i CSIF van mostrar el seu acord amb els criteris d’ajust que  plantejava l’administració, i 

que només CCOO es va oposar frontalment. En aquesta reunió, i en les posteriors, 

l’Administració ha utilitzat de manera sectària les xifres del personal que feia ús d’aquest servei 
per justificar la supressió de determinades franges.  
 

CCOO hem demanat que l’administració doni resposta favorable a la petició efectuada per escrit 

pels treballadors de Joves i Quatre Camins (més de 300 signatures recollides). 
 

CCOO ens hem oposat a aquest atac al col·lectiu penitenciari, exigint al  Director General i al 

Subdirector General de RRHH que respecti el pacte de tancament de centres i la garantia del 
transport inclosa en els nostres acords. També hem demanat al Secretari del Departament de 
Justícia que garanteixi la prestació del servei, i depuri responsabilitats per perjudicat greument les 

persones que feien ús del servei de transport. CCOO impugnarà aquesta decisió davant els 

òrgans judicials. També esperem resposta a la denúncia d’aquesta decisió davant el Síndic 
de Greuges. 
 
 

CONTINUAREM INFORMANT  
 
Barcelona, 14 de Juliol de 2016 


