9ª REUNIÓ COMISSIO ESPECÍFICA PER AL
TANCAMENT ORDENAT DE LA MODEL
18.05.2017
En el dia d’avui ha finalitzat la novena reunió de la CETOM, sessió que ha estat
centrada en el repàs i la resolució
de diferents qüestions
derivades de les
assignacions de places fetes fins ara i el calendari pendent: encàrrecs en funcions, OP,
comissions de serveis i recol·locació d'interins. 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'ha modificat lleugerament el calendari pendent avançant una mica (un
parell de dies), les dates de realització dels actes públics. Així, el 23 de maig,
s'efectuaran els actes públics d'assignació dels comandaments en funcions i
altres (TMSI, TMO, AUX.ADM) i dels interins de Tractament; i el 24 de
maig, l' acte públic d'assignació de les comissions de serveis de vigilància.
Pel que fa als interins, per un problema informàtic, no s' ha pogut enviar encara el
formulari perquè puguin escollir places els interins de vigilància, cosa que es
farà, a partir de demà (19-5-17). En el formulari es podrà escollir centre i
categoria. Primer, s'enviaran els dels interins amb data fi 31-5-17 o maig (279), els
disponibles a la Borsa (22) i els cessats de La Model (4) i; posteriorment, el 24 de
maig, les dels afectats
per les comissions de serveis assignades a
funcionaris de carrera i
els no afectats, però que vulguin renunciar
voluntàriament. Tot i que l'enviament es faci en dos moments temporals diferents,
l'assignació de places dels nous interinatges, serà conjunta (Acte públic el 30-5-17).
Pel que fa a les places d'increment a més de 40 km de la ciutat de Barcelona
(CP. Ponent, Mas d’Enric, Lledoners i Puig de les Basses), s'assignaran en comissions
de serveis en dos seqüencies: primer escolliran per ordre, de llista, els
funcionaris que van participar en el darrer concurs de trasllats (2015) i no
van obtenir plaça; i desprès, un cop finalitzat tot el procés de La Model, a primers de
juny, s’oferiran els llocs encara disponibles.
En relació a aquest segon procés de comissions de serveis, es diferenciaran les places
en GO i Interior, i es valorarà l'experiència en els llocs respectius, en cas d' empat, el
criteri de desempat serà l'antiguitat en serveis penitenciaris. Recordeu, que en les
assignacions de places en els centres de la perifèria es permet el canvi de categoria.
A continuació s'ha tractat diferent casuística:
Pel que fa a la problemàtica del cessament dels encàrrecs en funcions,
l’Administració ha informat que sempre cessarà el mes nou en cada centre i categoria,
dels llocs vacants ocupats per funcionaris desplaçats de La Model, amb l'única
excepció dels afectats per la resolució del concurs de comandaments del 2008, als que
l’administració tractant de minimitzar aquest nou perjudici, els recol·locaria tenint en
compte la seva voluntat, en llocs reservats al mateix centre penitenciari i saltant, en
tot cas, els més nous en ells.

L'Administració també s'ha compromès a esmenar algun possible error en
aquests cessaments, i que, si els afectats tenen algun dubte, ho reclamin de forma
específica, a les responsables de l'àrea de personal de la DG, o via sindical, mitjançant
la CETOM.
L' Administració s'excusa per haver reduït a només un dia en lloc de 3, el termini
d'elecció de places pels interins de Tractament i Oficines, que ha estat fruït
d'una errada que ja s'ha esmenat. En total, els interins de Tractament afectats pel
procés de tancament de La Model, són 20 educadors, 7 juristes i 8 psicòlegs.
També el Departament ha informat, a petició sindical, que només es resolgui
parcialment alguns processos de llocs d'educadors, convocats a ATRI fa
temps, ja que aquests generaven forats en centres de l'àrea metropolitana
(radi 40 km), però que la resta han quedat anul·lats.
Seguint amb el CP. Dones, s'ha arribat a un Acord en l'horari a efectuar pels
CUSI traslladats de La Model, sobre la base del que efectuaven però amb unes
petites modificacions, per garantir una millor prestació del servei al CP. Dones, ja que
les unitats d'aquest centre són molt diferents de les de La Model. Per que això és el
que s'està intentant fer des de l'inici a la CETOM, aconseguir les condicions de
trasllat més favorables per a tots els treballadors de La Model, però que
tampoc repercuteixi negativament envers les condicions de treball i els
drets del personal dels centres receptors.
També, en la sessió d'avui, els sindicats hem tornat a insistir en la necessitat
d'incorporar tres substitucions d'educadors, per cobrir una vacant, una adaptació d'un
educador i un alliberament sindical, per permetre mantenir el mateix nivell de
prestació del servei de rehabilitació al CP. Dones. Igualment, hem recordat que és
urgent la incorporació del personal d'oficines al CP. Dones i per últim, que també
seria necessari el manteniment de la plaça de cap de serveis fins ara en OP, com a
reforç per les vacances d'estiu, hores sindicals i cobertura d'ILT (el cap de serveis que
ha guanyat la plaça esta de baixa mèdica). Els sindicats insistim en que les vacants
futures d’educadors a la ciutat de Barcelona s’ofereixin als educadors que estaven en
comissió de serveis i han sigut desplaçats pel tancament de la Model. En tot cas
sol·licitem que incrementin les places del col·lectiu de tractament (especialment
psicòlegs), cal cobrir les vacants existents, de manera concreta als centres de l’àrea
dels 40 km de Barcelona. Hi ha places disponibles que no han quedat cobertes a
Quatre Camins, Brians 1 i Brians 2.

Pel que fa als moviments de personal, l'Administració ens informà que el proper 22
de maig, s'incorporaran ja bastants funcionaris de La Model als diferents
centres que han guanyat. Finalment, el Departament ha anunciat que penjarà un
formulari estàndard perquè els companys de La Model traslladats puguin cobrar la
indemnització pactada.
Us mantindrem informats

