Sector Presons

ELS 30 MINUTS DE FLEXIBILITAT PER FILL MENOR DE 12
ANYS NOMÉS AFECTARÀ A OFICINES I REHABILITACIÓ
Nota informativa del subdirector general de Recursos Humans i Econòmics, relativa a l’execució
provisional de la Sentència de 24 de maig de 2018:
De conformitat amb el que disposa la Interlocutòria núm. 66/2019 de 6 de març de 2019 del Jutjat Contenciós
Administratiu 8 de Barcelona, actuacions d’execució provisional 295/2018- D, és procedent dur a terme
l’execució provisional de la Sentència de 24 de maig de 2018 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 8 de
Barcelona en el procediment abreujat 103/2016-A per la qual el Departament de Justícia ha d’autoritzar
provisionalment al personal dels àmbits d’administració i de rehabilitació dels centres penitenciaris de
Catalunya el gaudiment de la flexibilitat horària de 30 minuts per fill/a menor de dotze anys.
Per tal de poder gaudir de la flexibilitat horària esmentada, el personal interessat que reuneixi les condicions
legals necessàries, ha de presentar la sol·licitud amb la documentació acreditativa corresponent a l’oficina
de personal del seu centre de treball.
CSIF feia temps que reclamava que s’havien d’aplicar mesures de conciliació familiar com la flexibilitat
horària de 30 minuts per fill menor de 12 anys a tot el col·lectiu de treballadors penitenciaris.
L’Administració ha reconegut aquest dret però, en una interpretació restrictiva, només el podran gaudir
“provisionalment” el personal d’oficines i rehabilitació. Des de CSIF ens congratulem que els companys i
companyes de les oficines i tractament es beneficiïn d’aquesta mesura llargament reivindicada però, no
entenem que s’exclogui a la resta de funcionaris d’interior.
L’Administració penitenciària exclou als funcionaris de vigilància perquè considera que tenen un horari
especial i “no els és d’aplicació el règim general”. CSIF no està d’acord amb aquesta exclusió i recorrerà
aquesta decisió a través dels seus serveis jurídics perquè es vulnera el dret a la conciliació familiar del
personal de vigilància. Cal recordar que la flexibilitat està destinada a l’interès superior del menor.
CSIF, com a sindicat majoritari a la funció pública, va signar un acord amb l’Estat perquè totes les comunitats
implementin mesures com la implantació de les 35 hores i la creació d’una borsa d’hores per afavorir la
conciliació familiar. El personal de la Generalitat no pot quedat marginat d’aquestes mesures que ja s’han
aplicat a la majoria de comunitats autònomes, diputacions i administracions locals.
CSIF continuarà reclamant la implantació de mesures de conciliació familiar a tots els àmbits de negociació,
inclosa la Mesa Sectorial del personal administratiu i tècnic de la Generalitat. El nostre sindicat ja ho ha fet
aquest dilluns, 18 de març de 2019, en demanar la implementació del nou permís de paternitat amb
efectes des de l’1 de gener de 2019. La disposició transitòria novena de l’EBEP preveu que aquet permís
tingui una durada de 8 setmanes per al 2019, tal com recull el Reial decret-llei 6/2019 d’1 de març. Però
Funció Pública ha rebutjat la nostra proposta en afirmar que “normativament no és possible”, i que aquest
permís entrarà en vigor el dia 1 d’abril, tal com estableix el RD. 6/2019, amb la durada esmentada de 8
setmanes. En prenem nota!
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