RESTABLIMENT DEL TRANSPORT
PENITENCIARI 03.05.2017) I RESUM DE
LA 7a REUNIÓ DE LA CETOM (04.05.2017)
Ahir, 3 de maig de 2017, va tenir lloc la segona reunió de la Comissió de Treball que
haurà de determinar les necessitats de transport dels funcionaris afectats pel
tancament de la Model. Han assistit el Subdirector General de Recursos Humans i
Econòmics i un assessor de la Direcció General, juntament amb els representants de
la part social (CSIF, CCOO, IAC-CATAC) i representants del personal laboral.
En resposta a les sol·licituds presentades en la primera reunió, l'Administració
accepta:
1- Restablir tots el horaris de transport previs a la darrera modificació. També
pels dies festius i caps de setmana, des de Barcelona.
2- Incrementar el nombre d'autobusos per cobrir el transport en els horaris de
major necessitat, arribant fins a 110 places en el cas de centres com Brians 1 i Brians
2.
3- Recuperar totes les parades utilitzades anteriorment. Els punts d'inici del
recorregut i les parades s'ampliaran per donar cobertura a Barcelona, incloent-hi com
a punt inicial Sants Estació, pel transport a CP Quatre Camins i Joves, i Fabra i Puig
com a punt d’origen pels centres de Brians 1 i 2 (s’afegeix una parada a Sagrera).
4- Afegir transport fins Barcelona pel retorn del torn de matí des dels
CP Brians1 i 2.
5- Analitzar cóm facilitar el transport en la resta de casos: PHPT i altres
centres( en funció de la casuística) i habilitar mesures concretes.
En tot cas, el servei es prestarà amb contractes menors i es revisarà l'ús per a
possibles reajustaments i anàlisi de la utilització del servei de transport. En breu es
fixarà nova data per donar resposta a les qüestions pendents.
En el dia d’avui, 4 de maig de 2017, s’ha dut a terme la 7a reunió de la CETOM, sessió
que ha estat centrada en l'aclariment de diferents temes pendents i les places a
oferir demà divendres, 5 de maig, en l' acte públic de la Model (Cdor eq.
Multidisciplinars, TMO, GO i CUSI). Han assistit els màxims responsables del
Departament de Justícia i la Direcció General, juntament amb els representants de la
part social (CSIF, CATAC i CCOO).
D'inici, s' han aclarit alguns dubtes i, així, ha quedat clar que tot el personal amb
destinació definitiva a La Model, podrà ocupar amb preferència totes les places

disponibles en comissió de serveis o encàrrec en funcions, però no places que no
estan disponibles, com per exemple les que estan ocupades mitjançant un
nomenament de substitució.
Pel que fa a les ocupacions provisionals i comissions de serveis, desplaçats pels
funcionaris de La Model, directa o indirectament, seran ranquejats i escolliran per
ordre (primer les Ocupacions Provisionals i desprès les Comissions de Servei) entre els
llocs vacants disponibles, tal com s' estableix a l' Acord.
En relació a l'acte de demà, us informem que si observeu algun error en l'assignació
de places provisional, ho podeu indicar, en aquest mateix acte, per tal de poder-ho
corregir-lo, si s' escau, en l'assignació definitiva.
Pel que fa al personal interí, s' ha acordat tractar-ho de forma específica, en la
propera reunió de la CETOM, el dia 11.5.17 i, amb aquesta finalitat, s' ha decidit
avançar l' inici de la reunió a les 9.30 h, per no restar atenció als altres punts
previstos (places de GAM-V/GAM-P i GSI ).
L'Administració ens ha informat que no pot mantenir les tres comissions de servei de
GSI, ocupades per personal femení, al CP Dones, tal com havíem demanat els
sindicats en la sessió anterior, però accepta, davant la insistència sindical en els
problemes funcionals en aquest centre, si la quasi totalitat dels funcionaris de servei
interior assignats a Dones són homes, revisar la situació desprès del tancament de
La Model, un cop incorporat tot el personal.
Per que això és el que s'està intentant fer des del primer dia: aconseguir les
condicions de trasllat més favorables per a tots els treballadors i
treballadores de La Model, i evitar la repercussió negativa envers les
condicions de treball i els drets del personal dels centres receptors.
Així, en la sessió d' avui, els sindicats hem tornat a insistir en què les places del cos
auxiliar del CP Homes (1 ATSI i 2 ATAM), siguin assignades al CP Dones, sense
afectar la distribució general de places pels companys del grup C. Creiem que aquesta
es la solució més justa, malgrat els intents de l'Administració de que podessin
accedir a d' altres centres disponibles en l'oferta general del C, en funció de la seva
posició en aquest rànquing. Les organitzacions sindicals, tenim molt clar, que no és
cap tracte de favor, ja que en altres col·lectius singulars s' ha fet el mateix, i se’ls ha
assignat de forma preferent als centres de Barcelona (Dones i CO ).
El nostre objectiu ha estat sempre el mateix, intentar que el màxim número possible
de treballadors de La Model, es pogués quedar als centres de la localitat de Barcelona
i, en el seu defecte, en els centres de la rodalia. Per això, es va incrementar l' oferta
de llocs als CP.Brians-1, Brians-2, Quatre Camins i Joves, per garantir que tot el
personal amb destinació definitiva de La Model, si així ho desitja, pugui tenir una
plaça de les mateixes característiques en un centre en un radi màxim de 40 km.

Pel que fa als moviments de personal, l'Administració ens informa que el proper 8 de
maig, s' efectuaran ja els primers moviments del
personal
assignat
definitivament el passat divendres: 2 caps de serveis, 1 psicòleg, 1 encarregat d'
area administrativa i 1 tècnic de prevenció de riscos laborals. En relació a aquest
tema, els sindicats hem demanat també l'enviament urgent al CP Dones del personal
d' oficines de cossos generals (1 Administratiu i 1 Aux. Adm.), ja que hi ha un dèficit
de personal molt greu a l' oficina de personal del centre.
En relació a l'equip de treballadors que un cop tancada La Model, i fins al mes de
desembre, s'encarregaran de tot el procés de desballestament del centre,
l'Administració accepta que també hi puguin optar, de forma totalment
voluntària,
treballadors de GAM-V i GAM-P, per ordre estricte de puntuació.
Recordeu que són 5 llocs en torn de mati i 4 de tarda, apart del personal que es jubila
aquest mateix any 2017. Així mateix, un cap de serveis, que inicialment havia estat
assignat a Dones, atès que es jubilarà anticipadament a començaments del 2018,
s’incorporarà a aquest equip de tancament.
Us volem tornar a recordar, ara que ja s'estan efectuant els primers actes públics per
l'adscripció definitiva de les places dels col·lectius del CP. Homes, que, de forma
prèvia, tots els treballadors heu d' haver rebut un mail amb la vostra
puntuació, rànquing i assignació provisional de centre.
El Departament també ens ha informat que totes les vacances del personal de La
Model, estan ja introduïdes en el SIPCE. Per garantir-los al màxim aquestes vacances,
l’Administració segellarà les sol·licituds. Igualment, el Director General ens informa
que tots els directors han rebut les instruccions adients perquè han de
respectar les vacances, tal com marca l’acord, sense cap tipus de restriccions.
Per últim, s’analitza la petició de dues persones (que van accedir mitjançant la quota
per a persones amb la condició legal de disminuït/da) de poder escollir en primer lloc.
S’ha acordat que totes dues siguin destinades als centres que vulguin, atès que ja en
l' acord de tancament es reservava una sèrie de places de 2ª activitat, per fer front a
aquest tipus de situacions.
Finalment, el Director General accepta la petició de la plantilla de la Model
perquè les seves famílies puguin visitar aquest centre, abans que comenci
l’exposició i el dia de portes obertes per al públic en general.

Us mantindrem informats.

Barcelona, 4 de maig de 2017

