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COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD
07.03.2013
Assistents Administració: Alfons R. Sots director General de Recursos Humans i Econòmics; Ferran D. Sots
Director General de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament Justícia; Jose L. V. Sots director
General de Centres i Gestió Penitenciària; Jesús P. Cap de servei de Gestió de Recursos Humans i Núria B.
Cap de secció de selecció i provisió; Joan N. Cap de l’Àrea de personal funcionari del Departament de
Governació i Patricia S. de la secció assessoria jurídica.
Ordre del dia:
1.- Continuació reunió 21.02.13 amb els punts breus a proposta de les organitzacions sindicals.
Desenvolupament de la reunió:
1.- Es presenta Alfons R. nou Sots director General de Recursos Humans i Econòmics i ens fa saber que resta
a la nostra disposició, seguidament es fa una presentació de tots els assistents a la reunió.
CATAC-IAC demana la signatura de les actes pendents hi ha actes de fa més d’un any pendents de signar.
Hem demanat informació sobre el tema concurs comandaments 2008, Nuria P. diu que esta aturat esperant
informes sobre l’execució sentencia.
També hem sol·licitat informació sobre la calendarització de la posada en funcionament del CP Mas Enric, CP
Puig de les Bases i CP Obert Girona, Alfons R. diu que no tenen cap data.
-Hem reiterat la necessitat de cobertura patis dels CP Tarragona, CP Girona i CP Figueres, tot i que ja ens
varen informar que no hi havia pressupost per fer-ho i pel que fa al compromís del Secretari General
Departament de Justícia a actuacions urgents en manteniment d’edificis i despeses de seguretat durant el
temps de transició, hem sol·licitat radiotransmissors . Al CP Girona la dotació és de 14 radiotransmissors i 6
estan avariats. Jose L. V. diu que al CP Girona s’han fet arribar 4 radiotransmissors usats però operatius
d’altres centres, per tant ara la dotació serà de 12 radiotransmissors, i la resta el centre ha d’utilitzar el fons de
maniobra per tal de reparar-los o adquirir-ne de nous. Demanem per al CP Figueres 4 radiotransmissors més
per cobrir els torns i 6 bateries de reserva per fer les càrregues més efectives, la dotació actual és de 12. Jose
L. V. diu que no hi ha pressupost. Demanem per al CP Tarragona 10 radiotransmissors més perquè la dotació
actual és de 25 i no són suficients, Jose L. V. diu que no hi ha pressupost. Pel que fa als polsadors de
seguretat demanem que es dotin piles per tal que siguin operatius, Jose L. V. diu que aquest sistema de
seguretat no és operatiu i que cal utilitzar els radiotransmissors, afegeix que en nombrosos ocasions per
demanar l’obertura d’una porta al funcionari que esta en una cabina de control es tendeix a utilitzar el
radiotransmissor quan el que s’ha d’utilitzar és el timbre. També exposem la necessitat d’instal·lar inhibidors
mòbils perquè és palès que hi ha nombrosos telèfons mòbils en els interiors dels centres.
-Tots els sindicats hem demanat els gaudiment dels dies de compensació de festius i assumptes propis per el
personal d’interior en dies. Ferran D. afegeix que hi ha jornada ordinària, jornada especial, i jornada parcial i
això equival a unes hores concretes i aquesta és la posició de l’administració.
-Hem demanat informació sobre l’estat del procés de selecció de totes les places publicades a ATRI a
l’àmbit penitenciari: candidats, puntuació,... ens han dit que en aquest moments no tenien la informació però
que ja ens ho farien arribar. Hem demanat també que consti en el moment que es publica qualsevol plaça de
l’àmbit penitenciari a l’ATRI que no es pot cobrir sense determinar prèviament els mèrits i capacitats que es
valoraran per tal de que hi hagi transparència i objectivitat en el procés de selecció. Joan N. diu que això és un
punt de la mesa general que li consta que ja s’ha demanat tractar en la propera reunió però ara per ara no es
farà perquè no estan obligat a fer-ho. Ens queixem de la digitalització en els nomenaments de vacants i
demanem que el sistema pactat es respecti tal i com ja es va dir i que mentre no es determinin el mèrits a
valorar poder estar en el procés de selecció de les places que es publiquen a l’ATRI.
-Reclamem cobrir al CP Girona: 1 CS, ens informen que no ho cobriran; 1 CUSI ens informen que no ho
cobriran ; 1 auxiliar administratiu per IT, desconeixen la necessitat de cobertura; ,1 educador per baixa mèdica
(IT), diuen que ja ho han sol·licitat; 1 monitor d’esports ens comenten que aquesta setmana s’ha publicat a
l’ATRI, els informem que s’estan confonent amb la plaça de monitor ocupacional del CP Figueres i que aquesta
plaça va publicar-se a l’ATRI l’any passat, diuen que desconeixen l’estat del procés; 1 bibliotecari, ens informen
que l’han suprimit; els avancem que properament per jubilació, excedència hi hauran 2 GSI a cobrir i
actualment hi ha pendent de cobrir 1 GSI.
Reclamem cobrir al CP Figueres:1CS, ens informen que no ho cobriran.
Reclamem cobrir al CP Tarragona:1CU, ens informen que ja ho han cobert.

Reclamem uniformes per el personal de l’àmbit penitenciari perquè la gent esta descamisada i mal vestida
degut al deteriorament dels uniformes, Jose L. V. diu que hi ha una partida pressupostada, demanem activar-la
perquè manca convocar el concurs. Alfons R. diu que en aquests moments no hi ha crèdit per això però s’està
plantejant sol·licitar un crèdit per aquest partida. Hem demanat una solució i malgrat que tots els sindicats em
ofert solucions alternatives (que el CIRE confeccioni els uniformes en els tallers que té, que la meitat del
pressupost s’ingressi a les nòmines dels funcionaris perquè ells es comprin el vestuari, que els vestuari
esparracat es porti a arrengar,...) s’ha fet palès la poca voluntat de solucionar el problema.
-Actualment els dies de vacances són 22 em demanant la possibilitat de poder demanar els dos dies “sueltos”
de vacances de poder-los demanar de forma aïllada Jesus P. diu que abans s’assimilaven als dies d’assumptes
propis però com que actualment els AP es computen per hores les organitzacions sindicals demanen que
computin per jornades, en el cas que el dia suelto de vacances que et vulguis agafar si treballes 2 jornades
t’obliguen a agafar 2 dies de vacances, si vols agafar només un torn cal poder-ho fer i trobar una solució per
poder agafar un torn suelto, Alfons R. diu que miraran si normativament és possible però vol fer reunions
periòdiques amb els gerents dels diferents centres per tal d’establir coordinació i criteris comuns perquè qui ho
determinarà serà els serveis centrals de la direcció general.
-Globalització d’àrees al CP Brians-2 i CP Lledoners: les forces sindicals hem recordat que la instrucció vigent
és per assignació de serveis no destrucció o eliminació de serveis com s’està fent en base a un protocol del
centre CP Brians-1. Jesus P. diu que el de CP Lledoners l’ignorà que es faci el que estem denunciant. CATACIAC manifesta que aquest es el problema que els responsables de l’administració ignorin el què fan a alguns
centres. CATAC-IAC afegeix que potser caldria modificar la relació de llocs de treball (RLT). Per el tema de
globalització d’àrea aplicat al CP Lledoners , Jose L. V. Sots director General de Centres i Gestió Penitenciària
diu que un àrea comú com comunicacions i paquets el funcionari GAM pugui esta disponible en qualsevol
d’aquestes àrees per estabilitzar i fer millor us dels escassos recursos que es tenen, CATAC-IAC diu que el
problema no esta en el canvi de treball sinó en el canvi de les funcions per les quals no estàs ni format donada
l’especificitat de determinats serveis, actualment segons el protocol un funcionari de peculi pot estar a
comunicacions. Tots els sindicats demanem si hi ha intenció de respectar la instrucció d’accés a determinats
serveis, demanem que es respecti aquest accés de forma definitiva. Ferran D. diu que els llocs de treball base
són GO, GSI, GMO, GAMP, i GAMV, que es va pactar un accés a determinats serveis de la mateixa manera
que es pot modificar l’estructura i poden fer una distribució, el principi es respectar els pactes per tant les
instruccions que es derivin, si hi ha un canvi s’ho plantejaran i si cal un canvi es negociarà en aquesta taula i
l’únic que faran es recordar al director del CP Lledoners respectar els pactes i l’Acord així com els àmbits de
negociació. CATAC-IAC diu que aquest tema concret ja es va parlar en la reunió del 18.12.12 i la resposta de
l’administració va ser la mateixa. Alfons R. diu que queda clar el respecte a l’Acord i treballaran amb el director i
el gerent del centre sobre la justificació de les modificacions que han fet.
-Els sindicats hem reclamat claredat pel que fa a la compensació per formació. Núria P. diu que esta expenses
de l’estudi que va dir el Director General Serveis Penitenciaris. Alfons R. diu que la subcomissió de formació
haurà de determinar i que no pot donar data ni resposta. No volen negociar res ara.
Hem demanat informació pel que fa IT i la justificació dels casos d’intervenció, procés oncològic o
hospitalització des de data del 15.10.12., demanen que ho regulin bé i ens queixem perquè entenen que s’ha
de respectar la privacitat, Juan N. diu que no hi ha excepció i que han de treure una llei. Alfons R. diu que tots
els funcionaris tenen deure de confidencialitat i que els justificants no arribaran a serveis centrals.
Es planteja el conflicte entre la data de tancament de nòmina i casos d’IT que es descompten erròniament, ens
informen que es podran demanar bestretes i intentaran l’agilització d’aquestes.
L’ajust en el càlcul d’ hores del personal interí reduït és de 48 hores i 26 minuts més 20 hores i 46 minuts, són
69 hores i 12 minuts en total (la resta de 28 minuts el departament de funció publica diu que no s’han de
sumar)
-CP Brians-1 conflictes al departament especial de dones: hi ha hagut al departament especial de dones del CP
Brians-1, agressions, Jose L. V. reconeix que s’han de pujar 3 pisos, per això es va fer una cela de contenció
en planta baixa i un aïllament entre cancel·les i s’ha autoritzat a instal·lar més crancs i reforçament de les
finestres en quant al tema estructural i en quan al tema personal un CS amb preferència a aquella zona i la
presencia del CUSI.
Us seguirem informant.
Barcelona, 7 de març de 2013
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