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REUNIÓ GRUP DE TREBALL (2a part) 
25 DE JULIOL DE 2016 

 
 
 
Assisteixen, per part de l’administració, la Subdirectora General de Recursos Humans i 
Relacions Laborals i el Subdirector General de Recursos Humans i Econòmics. Per la part 

social assisteixen CCOO i la resta de sindicats representatius. 

 
1.Transport del personal funcionari de centres penitenciaris 
 
L’Administració continua incomplint els acords relatius al servei de transport. Desprès d’un 
mes de l’inici de l’atac, amb premeditació i traïdoria, contra els treballadors penitenciaris,  
l’administració no només es nega a restablir les franges suprimides o modificades, sinó que 
ara tracta de suprimir part dels recorreguts.  
 
Presenten el document sencer (la reunió anterior només va mostrar una part; adjuntem 
document), on planteja als sindicats la nova “proposta de negociació”. Per CCOO és del tot 
inadmissible la hipocresia de l’administració: que plantegin un mes desprès d’imposar el seu 
criteri, incomplint unilateralment els acords que signa, és una clara mostra de deslleialtat i 
mala fe. 
 

CCOO no comprèn com, d’una banda, el Director General i el Secretari de Justícia tracten 

de mostrar públicament  les millors intencions als treballadors i als sindicats, en les visites als 
centres i les reunions respectivament, i d’altra subscriuen o permeten que altres 
representants de l’Administració, al Grup de Treball, ataquin al col·lectiu amb aquestes 
actuacions. Amb aquesta actuació és impossible que es puguin guanyar la confiança del 
col·lectiu. 
 
D’aquesta manera, l’administració es treu de la màniga un nou concepte que no consta en 
cap acord: “la població més propera que permeti fer ús del transport públic”. Això vol dir que 
només es comprometen a cobrir el transport des dels centres a la població més propera que 
tingui transport públic. Això suposa liquidar horari i eliminar el transport amb la localitat on es 
trobaven els centres que han estat tancats. Això generarà un greu perjudici pels treballadors 
que veuran incrementats els temps invertits en el desplaçament i disminuïda la seguretat. 
Sense tenir garantida l’arribada al centre. 
 
En conjunt, entre la reunió del passat 13 de juliol i aquesta, l’administració planteja 
unilateralment una nova proposta de negociació a llarg termini, pitjor fins i tot que la que va 
aplicar el passat 1 de juliol amb la subscripció de contractes menors. 
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CCOO sol·licitem; 

1-La recuperació íntegra del servei de transport, tal com es prestava fins el mes de 
juny (Acord 2006-2009 i Pacte 2008), mantenint els trajectes i els horaris. 

2-Que no es responsabilitzi als treballadors penitenciaris de la política urbanística i 
d’ubicació dels centres penitenciaris. 

3-Que es garanteixi  el servei de transport amb independència de les ràtios: el servei 
no es pot sotmetre únicament a un criteri numèric i econòmic. S’ha de valorar la 
seguretat i la garantia de poder arribar al lloc de treball. 

 4- Que se’ns lliurin els preus de licitació anteriors per centre penitenciari i període i 
dels actuals contractes menors i de les seves quanties.  L’Administració respon de 
forma genèrica que el servei s’ha encarit molt respecte del contractat al 2011, però no 
aporta cap xifra que justifiqui les seves paraules. 

 

CCOO preguntem qui es farà responsable de resoldre les possibles incidències. 

L’administració respon que els casos particulars s’hauran de plantejar als gerents de cada 
centre, i que els serveis de propis estan realitzant diversos transports diaris.  
 
L’administració afirma que la tramitació administrativa d’una nova contractació trigaria com a 
mínim 9 mesos en portar-se a terme, en cas d’arribar algun acord, degut  a la quantia 
econòmica i els terminis legals.  
 

CCOO reiterem la deslleialtat i mala fe  amb que s’ha dut a terme la retallada del servei de 

transport i reiterem, com hem fet des del primer dia, que els pactes i els acords s’han de 
complir. 
 

2.Calendari processos selectius Psicòlegs, Juristes i Treballadors Socials. 

L’administració trasllada as sindicats la seva proposta de calendari dels procediments 
selectius que s’han de convocar: 
 
Psicòlegs: Tractaran de publicar la convocatòria al novembre  de 2016. Els exàmens es 
realitzarien al mes d’abril. 
 

CCOO destaquem que en la publicació dels temaris no es van tenir en compte les 

aportacions que vam fer, ni les especificitats pròpies de cada col·lectiu. L’Administració 
afirma que revisarà propostes (CCOO defensa que no es realitzi cap prova fins al mes de 
setembre de 2017). L’Administració, com a molt, accepta que es realitzi al mes de maig. 

 

CCOO mantenim que es respecti el mínim de 12 mesos, des de la publicació dels temaris 

definitius. La resta de sindicats demanen que es realitzi al juny, excepte CSIF que sol·licita 
un mínim de 6 mesos. 
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Juristes: La convocatòria es publicaria el mes de maig de 2017 i les proves començarien al  

desembre de 2017. CCOO vam presentar esmenes als temaris i defensa que quan 

s’elaborin les bases de convocatòria es faci sota la premissa que es tracta de llocs de l’àmbit 
d’execució penal. Continuarem mantenint el nostre posicionament. 
 
Treballadors Socials: La convocatòria es publicaria el mes de desembre de 2017 i els 
exàmens es farien abans de juny de 2018, o a començaments del mateix mes. 
L’administració ens informa, en relació als temaris, que estan molt avançats, però que estan 
tractant d’acordar tot amb la resta de departaments. En principi  es mantindrien 25 temes de 
part general, 25 temes de part especifica i 25 temes d’execució penal . 
 
Es passa a tractar els punts de l’ordre del dia. CCOO plantegem els següents: 
 
4. Convocatòria d’oposicions d’Educadors i Tècnics Especialistes (CCOO) 
 

CCOO venim reclamant, des del 2015, la publicació d’ofertes públiques pels col·lectius 

d’educadors i de tècnics especialistes.   
 
L’administració especifica que per Educadors Socials sol·licitarà una Oferta Pública, tan 
aviat com sigui possible, i ens informa del seu interès en que es pugui realitzar al llarg del 
2018. En referència a Tècnics Especialistes, finalment, ens concreten que tenen clara la 
necessitat de convocatòria i ens informen de la seva intenció en que es pugui fer al llarg del 
2019.  
 
En referència al que hem sol·licitat en nombroses de comissions de seguiment,  
l’Administració aprofita per “anunciar” que en la Llei de Mesures de 2017 s’introduirà el 
procés de promoció del “D al C”, que restava pendent per convocar. Demanem que es deixin 
d’anuncis i que HO FACIN. 
 
En referència als procediments, de manera general, l’administració anuncia que l’última 

prova  de l’oposició ha de ser un curs selectiu. CCOO sol·licitem més informació al respecte: 

les bases de processos anteriors només s’haurien de modificar per millorar-les, no per 
dissenyar un nou procés. L’Administració posposa el tema. 
 
El Departament ens indica que per ells és viable mantenir, tal com consta als nostres Acords, 
que el concurs es realitzi desprès de l’oposició que correspongui.  
 
5. Convocatòria de places provisionals via ATRI 
 

Pressionat per les contínues queixes, plantejades per CCOO, sobre l’escàndol de les 

provisions de llocs de treball via ATRI, l’Administració  manifesta, sense cap vergonya,que 
suposadament vol aplicar tres criteris: 
 

- Garantir el millor candidat/a per cada lloc 

- Que el procés sigui el més transparent possible 

- Màxima eficàcia en el procediment 
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Llavors l’administració afegeix subtilment el que de fet és l’autèntic criteri: la seva capacitat 
per actuar amb “discrecionalitat”, és a dir, poder fer el que vulgui en tot allò referent al tema. 
Fins ara el que s’ha practicat ha estat l’arbitrarietat i segurament és el que volen continuar 
fent: mans lliures.   
 

CCOO destaquem la injustícia i la vulneració dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat, 

anul·lant un sistema que fins fa poc funcionava, sent el més objectiu possible, com eren els 
barems dels concursos anteriors. S’han d’ impulsar els concursos en totes les àrees i 
categories que resolguin l’ús i abús del format ATRI. 
 
L’administració  proposa crear un grup de treball de provisions provisionals, amb participació 
dels agents socials, que es reunirà per primera vegada al setembre.  
 
 
6. Increment de dotació a 32 GMO’s al CO2 Barcelona. Revisió a l’alça del complement 
específic dels GMO 
 

CCOO sol·licitem que es porti a terme l’ampliació de la plantilla del Centre Obert BCN 2, per 

fer-la proporcional a l’increment del nombre d’interns (la plantilla mínima dels centres oberts 
ha de ser 24 GMO’s).  El CO BCN2 ha vist incrementat el nombre d’interns en un 33% (més 
de 300 en l´actualitat). L’anterior Director General va demanar compromís i un sobreesforç, 
al·legant que seria temporal i que amb el nou centre obert es resoldria la situació. Doncs bé, 
la situació actual del futur Centre Obert i els projectes amb l’Ajuntament de Barcelona estan 
en l´aire. Per aquest motiu, CCOO ja no acceptem més romanços: cal l’ampliació a 32 

treballadors. En tot cas sol·licitem la revisió a l´alça de la categoria d’aquest centre. 

 
També sol·licitem formalment, atès que l’aplicació de l’horari 2-4 implica un increment 
desmesurat de torns de nit dels GMO, molt per sobre del que fa un GSI a qualsevol centre 
(paràmetre que fixa el complement específic per nocturnitat), una revisió del complement 
específic. L’administració diu que no es preveu cap increment del complement específic de 
cap GMO.  
 
7. Compensació dels serveis extraordinaris i reconeixement dels mateixos 
 
Davant la situació que s´ha viscut en algun centre, com per exemple Mas Enric, (ni es 
reconeixien ni es permetia el gaudiment dels serveis extraordinaris acumulats a altres 
centres), CCOO sol·licitem que les hores extraordinàries s’afegeixin al SIPC i es permeti el 

gaudiment en el centre actual.  
 
El Subdirector General de Recursos Humans diu, de manera clara i taxativa, que el registre 
d’hores per serveis extraordinaris ha de ser un tràmit intern de la pròpia administració, sense 
necessitat de cap certificació. També diu que ha informat als gerents dels centres perquè no 
posin en dubte cap registre d’hores certificat per la Direcció General.  
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8. Comissions de servei 
 
CCOO denunciem l’abús en la concessió de comissions de servei que ha realitzat 
l’administració, excedint el criteris temporals en molts casos i sense que realment existís una 
causa que ho justifiqués. Els treballadors han de tenir dret a consolidar el lloc de treball que 
ocupen i les places han de sortir en els procediments adients (concursos) en respecte de la 
legalitat. 
 
UGT sol·licita que, després de la resolució del concurs de trasllats, s’anul·lin TOTES les 
comissions de servei, sense tenir en compte les motivacions per concedir-les, i que es tornin 
a donar seguint de manera estricta el barem sorgit del concurs. L’administració contesta que 
hi ha voluntat d’arreglar-hi qualsevol incidència, però no de fer cessaments massius fora dels 
llocs directament afectats pel concurs. CSIF sol·licita sorprenents actuacions “quirúrgiques”, 
és a dir, que en casos molt concrets s’anul·lin (en quins casos? quines persones? i quines 
raons? es faran servir per dur a terme cadascuna de les actuacions “quirúrgiques”. Només 
les coneixen ells).  
 

CCOO manifestem que hi ha comissions de serveis, de tipus estructural, no afectades pel 

concurs i que s’ha d’aplicar necessàriament un sistema de concessió objectiu que s’haurà de 
tractar i fixar el més aviat possible, abans de la resolució del concurs. 
 
 
7. Substitució de les baixes  
 

CCOO requerim que l’Administració adopti uns criteris objectius, clars, transparents i 

d’aplicació d’ofici a l’hora de substituir totes les baixes. Amb les particularitats que es poden 
presentar als centres més petits.  
 
L’Administració  afirma no voler fer ús de criteris concrets i automàtics, sinó que les 
substitucions es decidiran cas a cas, depenent de la situació concreta de cada centre i 
servei. D’ aquesta manera, la política de l’Administració en aquest tema, com en tants altres, 
es resumeix en improvisació i desordre, factor que afegit a les taxes de reposició cero i 
polítiques de liquidació de funcionaris ens porten a situacions esperpèntiques i caòtiques als 
centres. 
 
L’Administració nega qualsevol forma de negociació, ja sigui dolosament o pel desordre i la 
improvisació amb què actua, creant grups de treball on deixa poc o cap marge de maniobra, 
amb convocatòries de reunions futures que amb tota probabilitat voldran lligar a l’hipotètic 
futur acord de condicions de treball de personal penitenciari.  
 
Las carències organitzatives i de model penitenciari que presenta l’Administració, vinculada a 
la infradotació de personal, s’està traslladant als centres penitenciaris catalans, afectant el 
compliment de les funcions dels treballadors penitenciaris, els seus drets i, de manera 
específica, la seguretat de tots, interns i treballadors. 
 

CONTINUAREM INFORMANT !!!!! 
 
Barcelona, 26 de Juliol de 2016 


