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REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 

7 de juny de 2012 
 
 
Assisteixen per part de l'administració, Rosa P., Subdirectora Gral. de RR. HH. i 
Econòmics de la DGRPiR, José Luis V.subdirector del servei de centres, Carlos L. 
Cap de servei de centres, Ferran C., Cap de Servei de Selecció i Provisió, Jesús P., 
Cap de Servei de Gestió de RR.HH. Per la part sindical, CCOO, UGT i CATAC 
 
Per a començar la reunió, l'administració ens porta la primera acta des de fa un any i 
diu que està en procés de portar la resta. Quedem que ens les enviaran per e-mail 
per poder fer les al·legacions oportunes (si recordem alguna cosa). 
 
 
DIES C/FESTIUS i A/P 
 
Després de la polèmica de la darrera reunió, l'Administració ha decidit que aplicarà el 
que diu l'article 46.4 del Reglament d'organització i funcionament dels serveis 
d'execució penal a Catalunya, segons el qual els procediments de la gestió dels dies 
de compensació de festius es regiran per la normativa general de la funció pública 
que s'apliqui en cada moment al permís per assumptes personals. Això vol dir que si 
el dia 1 de gener podem gaudir de  tots els dies d'assumptes personals (AP), també 
podem gaudir de tots els dies per compensació de festius (CF), sense perjudici que si 
algú gasta més del compte haurà d’acordar el seu retorn abans del dia 15 de gener o 
se li descomptarà de la mensualitat de gener. 
 
Segons el Decret de jornada i horaris del 29 de maig de 2012,  les hores per AP per 
a tothom són 50 , més 4h 35 min de prorrateig de les 70 hores anteriors. Aquestes 
hores es poden gaudir per fraccions de 30 minuts, si les necessitats de servei ho 
permeten. L'Administració està disposada a què això es pugui aplicar a tots els 
col·lectius i, per tant, també hauria de convertir els dies de CF  a hores (a 7,5 
hores/dia), ja que el tractament hauria de ser el mateix. 
 
CCOO demana que els dies de CF es gaudeixin per torns i els AP per hores, i en tot, 
si converteixen els dies de C/F a hores s'haurà de tenir en compte que dins dels 14 
dies s'han de comptabilitzar al menys 4 nits (10 h/nit).L’Administració ens diu que ho 
han de parlar i que tant aviat ho tinguin ens faran saber la resposta. 
 
També els recordem que als funcionaris de cap de setmana se'ls ha d'aplicar les 54h 
35 min d'AP durant l'any 2012, i que tenen 45 hores de CF que no estan subjectes 
als descomptes per absències i retards, ja que no estaven contemplades a la 
pròrroga de l'acord.  
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24 CANVIS  
 
Tornem a manifestar que sols hi  ha  un parell de centres que estan posant 
impediments a la realització del nombre de canvis acordats, aquests centres 
pretenen apuntar 2 canvis a cada funcionari cada cop que es fa un canvi de servei, ja 
que al·leguen que és el programa informàtic el que ho fa. 
 
L'Administració diu que ha donat instruccions als centres sobre que els canvis 
s'anoten un per cada funcionari cada vegada que es fa un canvi, un per a qui ho 
demana i un per a qui ho rep. Recordem que segons la pròrroga els canvis que cada 
funcionari pot fer són 24, sense diferenciar rebuts o demanats. Si algú continua tenint 
problemes al seu centre no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. 
 
24 HORES PER COMPENSACIÓ DE TARDES FESTIVES  
 
El personal que treballa de dilluns a divendres i que no gaudeix de compensació de 
festius disposa d'aquestes 24 hores per a compensar els dies 24 i 31 de desembre, 
les tardes anteriors al dia de Reis, les dos festes locals i la tarda de Sant Jordi. Ja 
està introduït als programes informàtics. 
 
 
HOSPITALITZACIÓ 
 
Estan a l’espera una circular que ha de signar el secretari general del departament 
sobre aquest tema i sobre la resta dels permisos. De moment continuaran amb la 
seva interpretació restrictiva, d'una banda per tenir dret a gaudir dels dies per 
hospitalització dins els 10 dies següents s'ha de demostrar que la persona continua 
hospitalitzada o que necessita la cura del familiar. En quant als dies continuen dient 
que donaran 2 si el fet es produeix a la mateixa localitat en sentit ampli, 3 si és dins 
de Catalunya i 4 fóra de la comunitat. 
 
Recordem que CCOO ha guanyat una sentència al Contenciós núm.1 de Tarragona 
on diu que els dies que corresponen per hospitalització són 4 quan es produeix fóra 
de la localitat i que en cap cas pot ser 3. L'Administració diu que la sentència no és 
ferma i que ja la ha recorregut. Però de moment la raó la tenim nosaltres i ells han de 
guanyar el recurs. 
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HORARI OFICINES D'ESTIU I HORARIS EN GENERAL 
 
Demanem l’aplicació d’una franja fixa de 9 a 14 i la resta de temps,  fins les 7 hores 
diàries, com a franja flexible, com es fa la resta de l'any.  L’Administració vol que 
quedi garantit el servei de les 8h a les 15h, acaben dient que ho estudiaran centre 
per centre i que poden permetre una certa flexibilitat, sempre que es garanteixi un 
mínim fins les 15,00 hores. 
 
CCOO torna a repetir que fa molt de temps que està demanant una reunió per tractar 
el tema dels horaris de diferents col·lectius, ja que hi ha moltes disfuncions que s'han 
de tractar i solucionar. Un exemple és aquest, quan es va negociar l'horari del 
personal amb jornades reduïdes en un 15% ja es va dir que s'havia de modificar 
l'horari d'estiu del personal d'oficines. Llavors no era el moment, ha arribat l'estiu i no 
s'ha fet res. 
 
Ara és molt important clarificar l'horari de tots els col·lectius, tothom ha de saber quin 
és el seu horari, quina és la seva hora d'entrada i sortida, quina és la seva flexibilitat i 
com s'aplica això pels descomptes del PRP o al sou, tal i com recull el capítol 7 del 
Decret de jornada i horaris que ens és d'aplicació. L'Administració sembla que no té 
pressa, però CCOO creu que és el tema que més neguit està provocant actualment i 
per tant demanem que ens convoquin a una reunió específica el més aviat possible. 
 
CCOO vol saber quin és l'horari dels comandaments dels centres i si han de fitxar o 
no. L'Administració diu que tothom està obligat a fitxar, sigui o no comandament. 
 
 
COMPACTACIÓ PER CICLES 
 
L'Administració diu que no ha canviat de criteri i que no deixa compactar les 
reduccions de jornada per tenir cura d'un fill menors de 6 anys a partir del segon any.  
No volen deixar compactar, donat que segons ells hi ha menys personal que escull 
aquesta opció si no poden compactar. CCOO els explica que aquest permís està 
ideat per a tenir cura d’un fill, i el fet de compactar les jornades permet tenir més 
temps per a dedicar-los. Així mateix demanem  que es permeti al treballador escollir 
la franja horària que s’adapta millor amb la seva conciliació familiar, ja que és 
l’objecte d’aquesta reducció. Ens diuen que en aquest moment hi ha 173 persones 
acollides a la  reducció de jornada. 
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RELACIÓ VACANTS 
 
Es demana la relació de places vacants per centres després de la pressa de 
possessió de les places pels companys de la JU026, que tindrà lloc la setmana 
vinent i la relació d'interins que quedaran. També es demanen les vacants de 
comandaments intermedis per centres i àrees. 
 
 
DINAMITZADORS ESPORTIUS 
 
Amb les retallades, els han despatxat i ara pretenen que els educadors assumeixin 
aquestes tasques, o sigui, els retallen la jornada un 15% i en lloc de retallar la part 
proporcional de la feina que han de deixar de fer, ja que treballen una hora i escacs 
menys, els hi fiquen tasques addicionals. 
 
MEDIADORS  
 
CCOO ens queixem que als centres han deixat de tenir personal mediador, un servei 
que evita molts problemes en facilitar la integració de l’intern. L’Administració diu que 
no depenen del departament i que la decisió no ha estat seva. 
 
XARXES TARRAGONA 
 
Manifesten que donat que és un centre que aviat tancarà (no saben la data, i 
esperem que no passi com Puig de les Basses) no tenen pressupost per a invertir en 
aquest centre per tal de millorar la seguretat. S’ha reforçat el control exterior i la zona 
perimetral i en aquest moment les incidències registrades tant sols son dues, que en 
sàpiguen es clar, que si hi ha paquets voladors que han aconseguit burlar les 
mesures de seguretat, els interns no ho anunciaran. 
 
JOVES i QUATRE CAMINS 
 
Demanem que donat que hi ha personal d’oficines i tractament amb la reducció del 
15% de jornada que té la sortida a les 13:30h, se’ls faciliti transport de sortida del 
centre, ja que s’han d’esperar 45’ fins la sortida del primer transport. 
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TRAVESSES DE TRACTAMENT 
 
L'Administració va enviar les bases per convocar una noves travesses de tractament, 
ja que les que encara hi havien estaven molt desfasades. Bàsicament les bases 
proposades són les mateixes que s'estaven fent fins ara amb la diferència que el 
procediment de comunicació d'una oferta es farà principalment via e-mail. 
 
Es permetrà que els funcionaris de carrera puguin accedir a les places vacants abans 
d'oferir-la en interinatge i solament es tindrà en compte l'antiguitat. CCOO ha 
demanat que els interins actuals de tractament puguin tenir la possibilitat d'ocupar 
aquestes places vacants després de les comissions de serveis i abans d'oferir-les a 
un nou interí, ja que alguns porten molt anys sense possibilitat de moure's i sense 
cap expectativa d'oposició en un futur proper. L'Administració ho està valorant. 
 
CONCLUSSIÓ. Donem un pas al davant i quatre al darrera. Les restriccions són 
pressupostàries i ....el que no costa un cèntim d’euro tampoc ho volen arreglar. 
 
CCOO entenem que tot i estar  davant un escenari restrictiu, és important continuar 
millorant aquelles condicions de treball que aconsegueixen que el personal faci en 
condicions la tasca assignada, donant un bon servei a l’usuari i sense que això 
suposi un cost per l’Administració, sinó que al contrari són un estalvi, ja que unes 
condicions laborals més justes, democràtiques i saludables, augmenten el rendiment 
i eviten que el personal emmalalteixi. 
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