
 

 
 
 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tels. 934812848 - 934812765 

  genepresons@ccoo.cat 
http://agrupacio-presons.ccoo.cat/ 

Sector Generalitat  
Agrupació Personal Penitenciari 

 
 
 
 
 
 
 
Assisteixen per part de l'administració, Alfons R., subdirector Gral. de RR. HH. i 
Econòmics de la DGSPiR, José Luis V. subdirector del servei de centres, Carlos L. 
cap de servei de centres, Núria P., 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. 
 
 
 
 
L'administració ens repeteix  que no té previst aplicar la sentència fins que no es 
resolguin els incidents d’execució presentats davant el jutjat. Continuen d’aquesta 
manera buscant qualsevol  excusa  per evitar complir-la, amb una actitud totalment 
irresponsable que no farà res mes que originar nous problemes i conflictes, sembla 
ser que tant els dona. 
 
CCOO torna a demanar un nou concurs de comandaments per cobrir totes les places 
vacants que hi ha al sistema i per tenir uns nous llistats d’aplicació a les provisions 
provisionals.  L'administració respon que no farà res fins que no es resolguin els 
incidents del concurs de comandaments d'interior, que sembla que es pot allargar, i 
molt. 
 
 
 
En informen que no hi ha res de nou, però que continua sent prioritari i estant fent 
l’estudi de cóm es pot obrir, però no ens donen dades. Demanem, un cop tinguin feta 
una previsió, ser informats pel departament i no per la premsa, del què, el com i el 
quan s’obrirà aquest centre. Per CCOO és prioritària aquesta obertura, donat que 
això implica que un número important d’interins tornarien al sistema. 
 
 
 
No hi ha res nou, fins que no s’obri el Puig de les Basses. 
 
 
 
 
La voluntat és tancar-la, però no tenen cap nova informació. 
 
 
 

CONCURS COMANDAMENTS 
 

OBERTURA PUIG DE LES BASSES 
 

EL CATLLAR 

CP HOMES 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT, 7 DE MARÇ DE 2013 
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Sol·licitem amb caràcter urgent  que ens donin  solució a la manca d’uniformes i que 
s’unifiqui el material que quedi en un inventari comú. no podem esperar l’aprovació 
dels pressupostos de 2013, donat que un cop s’aprovi el pressupost s’ha de fer el 
concurs, i desprès el concessionari ha de confeccionar la roba, amb la qual cosa pot 
passar quasi bé un any, fins que ens arribi la roba. Es fan diferents propostes, com 
ara, que s’encarregui el CIRE la confecció del vestuari (actualment ja realitza part del 
vestuari de mossos); unificar el poc estoc que quedi  als centres, perquè es pugui 
aprofitar millor. Del total del pressupost destinat a aquesta partida, que almenys el 
50% es doni en forma de bestreta i que el personal pugui comprar pantalons i 
camises. Des de CCOO exigim una solució urgent. 
 
DIES DE VACANCES  
 
Sol·licitem que es puguin gaudir els 22 dies, com a 22 jornades de treball de 
qualsevol  torn horari (mati, tarda o nit) , amb independència i lliure disposició sempre 
sotmès a les necessitats del servei, és a dir, que es puguin gaudir de forma individual 
i no per cicles.  
 
En tot cas sol·licitem que aquests 2 dies es pugin gaudir de forma immediata,  en 
qualsevol dels nostres torns, i sense que vagin lligats, sense tancar la porta a que els 
20 dies restants acabin rebent el mateix tractament.  
 
A la proposta perquè els 2 dies de vacances es pugui gaudir per jornades i no 
s’assimilin a assumptes personals, com ells entenen que està redactat, no es 
tanquen però tampoc donen el vistiplau. El gaudiment de tots els dies de vacances,  
un per un, ho vinculen al que s'aprovi a la mesa general de la Funció Pública, i 
segons el que ens avança el representant de Funció Pública, no seria gens operatiu 
concedir totes les vacances dia per dia, i que va en contra de la pròpia definició de 
vacances, com a període de descans. CCOO els retreu el seu esperit poc 
negociador, que estem patint des de fa temps: donen la resposta sense haver 
convocat la mesa per tractar el tema. 
 
Preguntem a la nostra direcció general si s'aplicarà allò que es negociï en la mesa de 
Funció Pública de forma automàtica al nostre col·lectiu. El subdirector general diu 
que s’hauran de valorar els perjudicis que pot comportar la mesura. És a dir, primer 
diu que s'ha de negociar a la mesa general i després, que ja es veurà..... 
 
Els recordem que ja estem al mes de març i que el personal necessita saber el que 
pot o no pot fer. Diuen que enviaran una instrucció a les oficines de personal. Els 
tornem a demanar que enviïn les instruccions prèviament a la part social.  
 
 

UNIFORMES 

DIES DE VACANCES 
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Reiterem la nostra petició de que totes les ordres i directives que direcció general 
envia als centres  passin els tràmits necessaris per a l’aplicació i que s’informi en tot 
moment al grup de treball, per a poder exercir el dret a la consulta reconegut als 
representants del personal. D’aquesta manera estalviaríem  pèrdues de  temps, 
recursos, malentesos  i errades. 
 
 
 
Hi ha una mena de febre per carregar-se el que funciona, sense tenir en compte la 
repercussió que a més a més pot causar sobre el servei. L’Administració argumenta 
que els canvis es fan aplicant el que preveu la Instrucció 2/2008, sobre assignació 
d’horaris  i serveis i que es respecta aquesta instrucció en la seva totalitat. Demanem 
on és la informació sobre les modificacions i la seva motivació que aquesta instrucció 
preveu, a l’apartat 3.2, que es faciliti als sindicats membres de la Comissió de 
Seguiment.  
 
Els advertim que no estan respectant la instrucció, que aquests canvis afecten i 
modifiquen condicions laborals, horaris i funcions del personal implicat. El subdirector 
de RRHH i RRLL manifesta que no es poden fer aquests canvis si no s’ajusten a la 
instrucció. L’administració afirma que parlarà i revisarà les modificacions que es 
proposin, amb gerents i directors,  perquè  justifiquin i demostrin la seva necessitat. 
 
A més a més, ens queixem que darrera aquests canvis s’amaga la intenció de 
“carregar-se” els GAM-Prestacions, doncs aprofiten per a ficar-los a accessos, sense 
que hi hagi una raó d’urgència que ho justifiqui.  
 
Ens queixem que a Tarragona sistemàticament s’està posant al funcionari de cuina a 
fer el servei de vigilància al menjador, desvirtuant altre cop més el servei de les 
Prestacions. 
 
L’Administració respon que en ambdós casos ho mirarà i actuarà si s’està produint tal 
i com ho expliquem. 
 
 
 
 
Sol·licitem que es prenguin mesures immediates  per evitar l’autèntic despropòsit al 
que estan arribant algunes direccions (gerents) en la interpretació sobre la formació 
que s’ha d’autoritzar o compensar, ja que, en qualsevol cas, l’acabarà autoritzant o 
denegant la pròpia direcció general. 
 

INSTRUCCIONS DE DIRECCIÓ GENERAL  
 

GENERICS AREA MIXTA (globalització d’àrees):  
 

FORMACIÓ 2013 
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No podem tolerar  arbitrarietats ni greuges comparatius, denegant la compensació de 
cursos que la mateixa direcció general ha autoritzat en el període de 2012, trobant-
nos en el mateix context 
 
La direcció general afirma que observa una clara problemàtica, i  assumeixen que no 
té cap sentit que cada centre faci el que li sembli sense criteris objectius, d´ aquesta 
manera ens emplacen  a la reunió del dia 2  d’abril de la subcomissió de formació per 
tractar i resoldre el problema. En tot cas sol·licitem que s’engegui  a partir de la 
revisió de l’any passat i que s’autoritzi la compensació del que ja es va revisar en 
2012. El personal ja ha començat a fer els cursos 2013 i també han començat els 
problemes plantejats per algunes direccions que només fan que posar pals a les 
rodes, desmotivant al personal i aconseguint que deixem de fer cursos, sense tenir 
en compte que com millor formats tinguis als treballadors i treballadores, millor servei 
podràs dispensar als administrats. 
 
Demanen una reunió abans d’aquesta data, ja que el cursos ja s'estan realitzant i no 
hi ha cap criteri clar, i creiem que el 2 d'abril ens presentaran el nou pla formatiu del 
sr. Martorell i que no entrarem en el fons de la qüestió. L'Administració diu que 
haurem d’esperar. 
 
 
 
 
Sol·licitem que s’aporti  transparència al procediment i s’informi dels aspirants, les 
puntuacions  i el resultat. L’administració afirma que compleix sobradament els 
mínims  legals, i que nomes informarà sobre aspirants i resultat. 
 
Ens reiteren que, per “imperatiu legal”, les places vacants que es poden cobrir s'han 
de publicar a l'ATRI, llevat les d'interior, i que primer s'ofereixen a funcionaris de 
carrera i que, si no hi ha candidats o no són idonis, s'ofereixen a personal interí. Que 
en aquest cas respectarien la borsa que hi hagi, però que s'ha de demanar, i si no hi 
ha borsa, aplicarien els seus criteris que, segons ells, són els millors, però no els fan 
públics. També diuen que si hi ha hagut algun error, intenten solventar·ho, si poden, 
malgrat que, com els hem recordat, no han pogut o volgut solucionar cap error. 
 
 
 
 
Reiterem  i reiterarem  les vegades que calgui que la prorroga de l’Acord només fa 
referència a dies !!no a hores!!. Aquest punt reflecteix realment  l’administració que 
tenim, cóm força la interpretació del que es va acordar, de manera gratuïta,  per 
llançar-la en contra del col·lectiu. CCOO anuncia que emprendrà accions legals en 
contra d’aquesta actuació.  
 

PUBLICACIO I PROCEDIMENT PLACES ATRI 
 

COMPENSACIÓ DE FESTIUS 
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Davant d'algunes interpretacions restrictives d'algun centre sobre la no realització 
d'una acumulació de jornada que es tenia programada trimestralment, sol·licitem que 
la comunicació de qualsevol canvi en la forma d’acumulació escollida es pugui 
facilitar fins al període de temps mínim que permeti l´organització del servei. 
L’administració, tot i que no consta res en cap normativa, es treu de la màniga que 
pensa aplicar un termini administratiu genèric  de 10 dies, sense tenir en compte al 
treballador ni res. No podem estar més en desacord i, tot i esmentar que gràcies a 
l’acumulació es realitzen sortides i acompanyaments d’interns per professionals 
reduïts un 15% etc , etc..  
 
No volen escoltar res més, potser ens haurem d’ajustar als nostres horaris i no fer res 
que els alteri, ja que a més de no tenir cap reconeixement per part de l’Administració, 
sempre que poden ens perjudiquen: que es busquin ells la forma de donar el servei. 
Alguns comandaments de lliure designació, per mèrits propis, opinen sobre tot el diví 
i l’humà, i tenen el costum de qüestionar la validesa dels acords que ells no han 
signat i posar tots els entrebancs que poden. En aquest punt de l'acord del 2006 
(acumulació), no els hi agrada que el personal ho faci, i quan es protesta per la seva 
aplicació incorrecta, de seguida decideix la seva supressió si no els sembla bé cóm 
s'està fent. 
 
 
 
 
Sol·licitem que la compactació  de jornades per cura d'un fill menor de 12 es realitzi 
per torns complets, demanem que aquesta compactació es pugui fer en un mateix 
torn i no en dies seguits, durant el primer i la resta d'anys a interès del pare o de la 
mare. Que hi ha una sentència ferma que diu que s'ha de tenir en compte les 
circumstàncies personals i no negar-ho de forma sistemàtica, perquè 
l'administració interpreta que no, entenem que aquesta aplicació és un abús 
per part de l’Administració. 
 
 
 
 
No estem d’acord en que s’ hagi d’informar de manera especifica  a  l’oficina de 
recursos humans. Estan atemptant contra el dret a la intimitat  i sol·licitem un protocol 
d’actuació a traves dels serveis mèdics, els quals verifiquin la documentació a 
instància del treballador. Tenim un Servei de Vigilància de la Salut i creiem que, en 
tot cas, és aquest servei el que ha de tractar les dades mèdiques. 
 
 

ACUMULACIÓ JORNADA  
 

COMPACTACIÓ DE LA JORNADA 
 

EXCEPCIONS A LES I.T ( ONCOLÒGIQUES) 
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FP ha de fer un decret sobre aquest punt,  al·legant que els funcionaris tenim el 
deure de confidencialitat i que en tot cas seran les oficines de personal les que 
justifiquin la classe d’IT què es tracti. Com ja es va informar, els efectes es 
retrotrauran al 15 d’octubre de 2012. 
 
 
 
 
 
FP ens informa que un cop fet el tancament de la nòmina del mes, no es pot atendre 
qüestions particulars, ja que la nòmina es un bloc, i que el que es deixa de percebre 
es  regularitza el mes següent. En tot cas, per a casos puntuals, estan mirant de fer 
que es pugui percebre una bestreta per poder afrontar el mes. Preguntem quan de 
temps poden trigar en dispensar-la un cop es demana, i no ho saben, però que la 
intenció és que sigui un procediment ràpid. 
 
 
 
 
Ens comuniquen que tot just poden cobrir les peticions de materials com 
radiotransceptors, polsadors individuals i altres materials, que els centres tenen un 
fons de maniobra i han de demanar l’autorització corresponent al centre directiu per a 
poder fer front a necessitats d’aquests tipus. 
 
Això si, podem permetre’ns un centre obert a Lleida amb més comandaments que 
treballadors.  
 
 
 
 
 
Les hores d’assumptes personals en el supòsit de reducció del 15% de jornada 
durant l’any 2012 sumen un total de 69 i 12 minuts, comptant tot, inclús l’acumulació 
de tardes els dies 24 i 31 de desembre.  
 
Com podeu veure tenim poques novetats, i els canvis de la DG encara dificulten més 
l’aclariment de tots els problemes que ens afecten. 
 
Continuarem informant. 
 
Barcelona, 7 de març de 2013. 
 

TANCAMENT DE NÓMINES I BAIXES PER IT 
 

MATERIAL ALS CENTRES 
 

ASSUMPTES PERSONALS EN EL SUPÒSIT 
DE JORNADA REDUÏDA 
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