REUNIÓ GRUP DE TREBALL III:
TANCAMENT DE LA MODEL
09.03.2017
Aquest matí ha tingut lloc la tercera reunió del Grup de Treball entre responsables del
Departament de Justícia, amb el secretari general i el Director general com a màxims
representants, amb la presencia d’economia i funció publica, i els representants sindicals
de IAC-CATAC, UGT-PRESONS, CSIF i CCOO.
Iniciem la reunió amb l’ anàlisi de la “proposta de reubicació del personal de CP
Homes” que planteja l’Administració (adjuntem el document). La proposta conté els
criteris que voldrien aplicar per reubicar al conjunt dels treballadors, aplicant la mesura
extraordinària de “reassignació d’efectius” (art. 118 i ss. del Decret 123/1997, de provisió
de llocs de treball).
Els sindicats rebutgem la proposta per ser incompleta, no respondre la totalitat de
mesures plantejades inicialment per la part social, i insuficient, ja que les seves propostes
són molt millorables. És, per tant, totalment i absolutament inacceptable. Sol·licitem,
d’entrada, que es doni resposta a les 29 mesures que vam traslladar en el primer
document, i que vam reiterar en la segona reunió. També demanem que es millorin
algunes de les propostes presentades en el seu document, com la de discriminació
positiva respecte les persones que facin 64 anys el 2017: tot i estar d’acord, demanem
que es pugui aplicar a les persones amb 60 anys o més. Demanem també que les
vacances i els dies es puguin gaudir de manera lliure, ja que el personal que s’ha de
traslladar no sap ni el centre al que anirà traslladat, ni l’horari. Demanem també que
contemplin l’elecció lliure d’horaris i, en qualsevol cas, es garanteixi l’horari actual.
Finalment, sol·licitem que es concretin les places de segona activitat, que encara no han
aparegut per enlloc.
Pel que fa al criteri amb el que s’efectuarà la reubicació del personal, us adjuntem un
document amb la proposta sindical unitària que vàrem presentar a l’Administració.
Els sindicats critiquem la manca d’informació i de places que s’oferiran a cada centre i
la tipologia de les mateixes en cadascun dels àmbits. L’Administració afirma que la seva
intenció és oferir als treballadors de CP Homes i CO 1 el major nombre de places
possibles, i que la concreció la tindrà un cop es resolguin els pertinents concursos.
Reiteren que, en tot cas, garanteixen la reubicació de la totalitat de treballadors del CP
Homes i CO 1 en un radi màxim de 40 km.
Les organitzacions sindicals critiquem durament el conflicte que han generat per no
resoldre les coses com cal i amb el temps necessari. L’anunci precipitat de tancament de
la Model i la voluntat de plantejar un procés de negociació amb tants fronts oberts i tan
poc temps per fer-ho, ha provocat que hores d’ara encara no disposem de la informació
necessària per abordar un procés d’aquesta complexitat i transcendència.

Resolució del concurs general i reubicació d’interins afectats
En relació als interins desplaçats com a conseqüència de la resolució de concurs general,
l’Administració informa que entre dilluns i dimarts concretarà i donarà trasllat als interins
afectats els llocs de treball que podran triar, mitjançant acte públic (en teoria,16 març).
L’Administració facilitarà un model de sol·licitud perquè els afectats puguin marcar l’ordre
de preferència dels llocs. L’assignació es realitzarà tenint en compte el criteri d’antiguitat,
que és el que regeix a la borsa.
En tot cas, si finalment s’acaba realitzant d’aquesta manera, sol·licitarem que es garanteixi
la total transparència i es respectin els drets de tots els treballadors en el procés que es
porti a terme.
L’Administració donaria trasllat a través del correu corporatiu. En tot cas us mantindrem
informats.
Conclusió
Els sindicats critiquem la flagrant manca d’informació, malgrat haver-la demanat de
manera reiterada. Tot i que en principi afirmen que accepten facilitar aquesta informació
(s’està preparant), no disposem dels llistats de les plantilles i situació per centre i lloc de
treball, edat del personal de CP Homes i CO 1, etc. Parlen de bones intencions però, el
temps va passant i encara no podem traslladar a la plantilla informació precisa del nombre
i tipologia dels llocs que s’oferiran a cada centre. Del conjunt de mesures sol·licitades pels
sindicats, que l’Administració ens assegura que està estudiant, encara no ha donat cap
resposta.
L’acumulació de diferents situacions i les preses generen desconfiança en els
treballadors, que no tenen cap culpa del desordre i la inestabilitat que ha generat
l’Administració en tots aquests anys.
Esperem que l’Administració accepti les mesures que sol·licitem per garantir la
continuació de les negociacions. La bona fe de tothom té un límit!
Barcelona, 9 de març del 2017

