COMISSIÓ DE SEGUIMENT 10/06/20

Avui hem dut a terme una nova reunió telemàtica de la Comissió de Seguiment
entre les organitzacions sindicals i l'administració.

Informació del Secretari: El secretari ens felicita als treballadors penitenciaris
per l'esforç que estem fent i els bons resultats en la fase de desconfinament.
En l'àmbit d'execució penal hi ha més riscos en la nova situació. Aquesta
setmana es comencen els vis a vis i les comunicacions íntimes. Ens informa
sobre l'aplicació de tots els protocols i, al final amb la nova normalitat, es
plasmarà en un nou document, d’aquesta manera quedaran reflectides les
mesures d'actuació més clares.
A partir d'ara les reunions amb els sindicats s'aniran realitzant cada 15 dies,
des de IAC-CATAC estem d'acord en anar normalitzant les reunions i això
implica l'obertura de les reunions de jubilació, segones activitats, borsa de
treball, concursos, oposicions…
Recuperació dels horaris: s'aniran recuperant els horaris anteriors al Covid19, sempre i quan les mesures de seguretat estiguin ben definides.
(mampares, mascaretes, EPIS adequats).
Els funcionaris d'interior a partir del 14 de setembre recuperaran els horaris
anteriors del Covid-19.
Es regularitzaran tots els CUSI assignats en caràcter d'urgència fins el 30 de
juny. En les comissions de servei hi han hagut 224 admesos i es treballa per
incorporar-los el proper 1 de juliol.
Centres oberts: En fase 3 ja s'entraria en la nova normalitat, que seria una
ocupació per sota del 60% del que hi havia abans del Covid-19. El personal
anirà entrant en normalitat sempre que hi hagin les mesures de seguretat
adequades.

Es pregunta pel tema d’analítiques i continuen dient que el personal no sanitari
pot fer-les. El treball del funcionari es només d'observació i així ho diuen
diferents sentències. L'administració no posarà personal sanitari per les
analítiques.

Borsa de treball: L'administració no garanteix la continuïtat del personal de
reforç fins després de l'estiu, això provoca que estiguin a l'espera de les
renovacions mes a mes. Es demana la seva contractació fins el 30 de
setembre.
Es proposa fer l'obertura de la borsa d'interins en caràcter d'urgència, no seria
en la borsa definitiva. Els que compleixin els requisits farien un examen, així
podrien començar a treballar. IAC-CATAC considera que és un nyap i
demanem fer una llista bona i no posant pegats.
L'administració vol tenir una única llista abans de cap d'any.

Paga Covid-19: Ens informen que el Departament està a l'espera de poder
incloure als treballadors penitenciaris sempre i quan siguin afegits personal que
no sigui sanitari.

Seguirem informant.
Secció Sindical de Presons de IAC-CATAC
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