Unió Autonòmica de Catalunya
Sector Presons
PROU D’EXCUSES A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT (15.11.2018)!
L’Administració es mostra partidària que al Grup de Treball Penitenciari es
proposi una comissió específica per estudiar l’ampliació de la Segona Activitat
i la jubilació anticipada davant l’envelliment de la plantilla
CSIF va denunciar davant la Sindicatura de Greuges l’incompliment sistemàtic de les reunions
mensuals de la Comissió de Seguiment, tal com estableix a l’Acord de l’Àmbit Penitenciari de 20062009. Estem farts d’aquesta situació de paralització d’una Administració com la nostra que només
presenta excuses! Primer era l’aplicació de l’article 155 de la CE i ara quin problema n’hi ha!
El nostre sindicat ha iniciat la reunió de la Comissió de Seguiment (15/11/18) amb la resolució del
Síndic de Greuges (26/10/18), on, de manera taxativa, obliga al Departament a “articular una
fórmula amb la que la es convoquin les reunions mensualment”. A l’Administració no li ha quedat
més remei que acceptar que la Comissió de Seguiment torni a reunir-se un cop al mes, com a
mínim. Només faltaria que les recomanacions del Síndic només fossin vinculants quan es tracten
temes sobre els DERTS i altres situacions derivades de les pressions dels grups antisistema!
Sense més preàmbuls, aquests han estat els principals temes tractats a la Comissió de Seguiment:
1- Situació dels reforços que finalitzen el 30 de novembre de 2018. La intenció de
l’Administració és renovar a tots els reforços fins al 31 de gener de 2019, preferentment al
mateix centre. El Departament ja ha enviat 12 reforços més: CP Joves (5 GSI), CP Ponent
(4 GSI) i 3 al CP Mas d’Enric (1 GAMP, 1 GAMV i 1 GSI), tots per fer substitucions urgents.
El 19 de novembre de 2018, han estat convocats a les 9.30h al Centre d’Alt Rendiment
(CAR) 301 nous candidats que es van presentar com a reforços. Tots aquells que superin
les proves físiques, seran convocats a un curs selectiu al CEJFE el 26, 27, 28 i 30
(examen) de novembre de 2018. Els primers 40 aspirants que superin el curs
s’incorporaran a partir de l’1 de desembre amb nomenaments fins al 31 de gener de 2019.
Tot i que valorem positivament aquest anunci donades les necessitats de personal a tots els
centres, denunciem que la Direcció General de Serveis Penitenciaris actua com una ETT
per la precarietat laboral que ofereix a aquests companys. Demanem la convocatòria del
Grup de Borsa de Treball, petició que accepta l’Administració, per estudiar com s’integraran
–si escau- els reforços més antics a la borsa de treball i per negociar una nova borsa
d’interins.
2- Oposicions d’educadors. L’Administració enviarà als pròxims dies les bases definitives,
però la data del primer examen encara no es comunicarà fins a la pròxima reunió del Grup
de Treball, sempre durant el mes de novembre.
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3- Oposició i concurs de trasllats dels psicòlegs. La valoració del curs selectiu es publicarà
en breu i es manté la previsió de resolució del concurs de trasllats i, després l’oposició,
abans de Nadal.
4- Permisos. L’Administració reiterarà a totes les oficines de personal que els únics criteris
vàlids són els fixats per la Mesa Sectorial al passat mes de juny, segons els quals els
dies per hospitalització es poden agafar de manera discontinua dins els 10 dies a partir del
fet causant, i que hi haurà canvi de localitat quan no es confonguin els nuclis urbans (com
és el cas de Granollers i La Roca del Vallès, o Martorell i Sant Esteve de Sesrovires). Prou
ja que cada gerent interpreti la normativa segons el seu particular criteri!
5- Formació. Els empleats públics tenim dret a les 40 hores de formació, que ha d’ésser
presencial i compensable. Tot i així, també es pot compensar excepcionalment la formació
reglada on line. Demanem al Departament que faci servir aquesta excepcionalitat, ja que els
funcionaris no poden fer la formació a hores nocturnes sense distorsionar el servei.
6- Transport del personal penitenciari. Es convocarà a la Subcomissió de Transport per
analitzar totes les incidències. La intenció es donar continuïtat a l’empresa que dona
actualment el servei, si bé encara ha de publicar-se la seva concessió.
Però uns dels punts cabdals que ha plantejat CSIF ha estat preguntar quines mesures pensava
prendre el Departament de Justícia davant l’alarmant envelliment de les plantilles.
L’Administració s’ha mostrat partidària d’instar al Grup de Treball Penitenciari la
constitució d’una comissió específica per analitzar la 2 activitat i la jubilació anticipada.
CSIF ha demanat que s’ampliïn els 15 llocs reservats a la Segona Activitat que preveu l’Acord
Penitenciari de 2006-2009 a places dins el Departament de Justícia (jutjats, serveis centrals...)
per tal de fer-los atractius al gran nombre de companys que ja reuneixen els requisits per
demanar-la. El nostre sindicat també ha sol·licitat que l’Administració es comprometi a
promoure davant de la Direcció General de la Funció Pública un règim de jubilació anticipada
adient a la funció penitenciaria, tal com tenen els bombers de la Generalitat i, en breu, les
policies locals.
Altres temes que es tractaran al Grup de Treball Penitenciari són els calendaris de resolució
dels concursos de comandaments i el de trasllats a les tres àrees, així com la petició de
convocatòria d’una oferta pública per a tècnics especialistes. L’Administració ens manifesta que
aquest mes de novembre la nova Directora de Serveis del Departament i el Director General de
Serveis Penitenciaris ens convocaran al Grup de Treball per iniciar negociacions d’un nou
Acord penitenciari. No hi confiem gaire, però esperem que moguin fitxa ràpidament davant una
plantilla desmoralitzada. PROU D’EXCUSES!!!
Barcelona, 15 de novembre de 2018
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