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REUNIÓ COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD
16.11.2016
Assistents Administració: Alfons R. sots director general de recursos humans i econòmics; Maria Jose
M. sotsdirectora general de recursos humans i relacions laborals del Departament de justícia; Alicia del C.
sots director general del Departament d’economia i finances; Montse R. responsable àrea relacions
laborals del Departament justícia i Patrícia S. tècnica del servei de recursos humans i econòmics i
secretaria grup de treball.
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CSIF, UGT i CCOO.

Desenvolupament de la sessió:
1.Lliurament de totes les actes aprovades de la comissió seguiment de l'any 2015 i 2016. El director
general de recursos humans i econòmics informa que la secretaria de la comissió de seguiment ha fet
arribar les actes a totes les OOSS. CATAC-IAC demana que no es mani la pressa perquè aquest mail
l’han enviat fa 1/2 hora i hem d’estudiar detingudament que hagin incorporat correctament totes les
esmenes. El sots director general de recursos humans i econòmics diu que cal resoldre el tema de les
actes pendents i que en la propera reunió pugui quedar al corrent aquest tema.
2- Informació sobre el concurs de mobilitat de tècnics d’especialistes. Els representants de l’administració
ens informen que han estat presentats 181 escrits que corresponen a més de 200 al·legacions, sobretot
pel que fa a la puntuació de la formació, afegeixen que les al·legacions que presenten el programa del
curs que es reclama que consti puntuat ha de passar a ser valorat per la junta de mèrits per tal que
determini si és o no és puntuable el curs objecte de la reclamació. Resumint, es preveu que la publicació
de la Resolució definitiva del concurs general de trasllats la primera quinzena del mes de desembre
perquè contemplen places de la segona fase del CP Mas Enric i per tant hi ha la possibilitat d’incorporació
per fases tal i com va passar al CP Puig de les Basses. S’ha recordat que si el que volen fer és copiar la
mateixa Resolució del concurs selectiu JU026 han de tenir en compte el problemes creats i la
indemnització que els poden reclamar, a banda que segons les bases del concurs general de trasllats diu
que un cop publicada al DOG la Resolució definitiva l’endemà s’han d’incorporar al lloc de treball. El
director general de recursos humans i econòmics informa que no és el mateix un concurs de trasllats que
un concurs selectiu (oposició), les al·legacions han fet endarrerir el procés, i el cessament és l’endemà de
la publicada al DOG la Resolució definitiva i la incorporació al lloc de treball l’endemà del cessament per
tant al cap de dos dies de la publicació al DOG de la Resolució definitiva el participant en el concurs de
trasllats s’incorpora al nou lloc de treball. Afegeix que intentaran resoldre les al·legacions durant el mes de
novembre per tal de que a principis de desembre d’enguany és puguin incorporar al nou lloc de treball i en
cas de no poder resoldre les al·legacions presentades durant el mes de novembre la incorporació seria
l’1.02.17.
3- Interpretació dels dies de gaudiment de vacances addicionals per antiguitat alguns centres. Pròrroga
Acord 2014. La sotsdirectora general de recursos humans i relacions laborals del Departament de justícia
diu que el criteri homogeni que la mesa sectorial ha adoptat ha estat que 1 dia de vacances s’interpreta a
una jornada de 7 hores i ½. La responsable de l’àrea relacions laborals del Departament justícia diu que la
diferencia d’interpretació és perquè es tracta d’ un fet nou. S’ha obert un debat en el que les OOSS
mantenen que la forma de gaudiment ha d’estar com els 7 dies aïllats de vacances sense estar vinculats a
jornades de 7 hores i ½. El sots director general de recursos humans i econòmics mante que el
posicionament és el mateix que la mesa sectorial.
4- Formació estratègica obligatòria: no assignació a càrrec de les 40h d'aprofundiment. El sots director
general de recursos humans i econòmics diu que la formació dels dos cursos de protecció de dades i de
PRL i són cursos obligatoris per tot el personal de l’àmbit penitenciari, en principi s’ha dirigit als
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comandaments i de cares a l’any vinent s’implementarà per la resta de la plantilla i es fa en jornada
laboral.
5-Publicació dels concursos d'assignació d’horaris i serveis previ a la resolució del concurs de trasllats i
incorporació provinent del concurs de comandaments de 2008. Els representants de l’Administració
informen que han donat instruccions a les oficines de RRHH del centres penitenciaris per solucionar
aquest tema perquè preveuen l’impacte dels concursos, afegeixen que han realitzat simulacions, diuen
que no pot ser que amb els criteris del 2016 s’apliqui el que es va fer a l’any 2009 per l’assignació
d’horaris . Aquest fet afecta als centres a on l’ impacte del concurs de comandaments d’interior de l’any
2008 ha estat més alt., CP Lledoners i CP Brians.
Us seguirem informant.
Barcelona, 16 de novembre 2016
Secció sindical de presons
IAC-CATAC
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