COMISSIÓ DE SEGUIMENT (15.05.2019)
Sector Presons
EL SECRETARI AMAND CALDERÓ NO HA FET CAP ENCÀRREC DE
NEGOCIACIÓ D’UN NOU ACORD PENITENCIARI!
INDIGNACIÓ és la paraula més suau que ens ve al cap quan els responsables del Departament de
Justícia ens han comunicat a les organitzacions sindicals presents a la Comissió de Seguiment
d’aquest dimecres, 15 de maig de 2019, que encara no havien rebut cap encàrrec per iniciar la
negociació del nou Acord de condicions penitenciàries per part d’Amand Calderó, Secretari de
Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. Un Secretari que no es digna ni en calendaritzar
les negociacions mentre els nostres companys reben brutals agressions, es disparen el nombre de
baixes i la plantilla està cada vegada més envellida.
CSIF ha demanat que el Sr. Calderó convoqui amb caràcter d’urgència el Grup de negociació d’un
nou Acord penitenciari. Li donem 15 dies per tenir un calendari o duren a terme totes les accions
de pressió necessàries. Els responsables del Departament s’han compromès a transmetre aquest
ultimàtum al Secretari.
No ens hem aixecat de la taula per respecte als nostres companys davant la importància dels temes
a debatre a l’ordre del dia. Us fem un resum dels principals punts tractats en aquesta Comissió:
1. PROGRAMA DE RENDIMENT PROFESSIONAL (PRP). La Comissió de Retribucions ha de
pronunciar-se el 16 de maig de 2019 sobre si autoritza la negociació d’un nou programa en
substitució del PRP. El 28 de maig el Departament ens comunicarà en què consistirà aquest nou
programa, l’import total del qual (uns 6 milions d’euros) continua a disposició de l’Administració
penitenciària. A CSIF no ens conformem amb una simple pròrroga sinó que vam registrar una
petició al Secretari perquè el PRP s’incorpori al complement específic, es millori la seva
quantitat econòmica i s’acabi d’una vegada per totes amb la doble penalització pel que fa a la
pèrdua dels nostres dies de compensació de festius en cas de baixa mèdica per malaltia comuna.
El nostre sindicat exigeix que hi hagi un acord d’aplicació d’aquest complement amb anterioritat
a qualsevol negociació d’un nou acord de l’àmbit penitenciari.
2. CONCURSOS DE RÈGIM INTERIOR. L’Administració executarà la sentència sobre el concurs de
CUSI de Puig de les Basses abans de finalitzar la primera fase del concurs de comandaments
(CS, CUE i CRIMO). CSIF ha demanat que se’ns faciliti totes les places provisionals per tal de
poder fiscalitzar que s’ofertin la totalitat de les vacants, tal com es va comprometre el
Departament. La data prevista per finalitzar aquesta valoració de mèrits és el mes d’octubre
Un cop resolt aquest concurs de comandaments, l’últim trimestre de 2019 es durà a terme el
de CUSI i, de manera paral·lela, el de comandaments d’oficines. El 2020 es realitzarà el
concurs de trasllats de llocs base.
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3. PUBLICACIÓ DE LES 33 COMISSIONS DE SERVEI ALS CENTRES PENITENCIARIS. Aquest
dimecres s’han enviat als centres les 23 comissions més 10 resultes per tal que s’incorporin l’1
de juliol a la seva destinació. CSIF demana que es publiqui el rànquing per antiguitat amb la
relació de tots els candidats que han sol·licitat comissions de servei. L’Administració no posa
cap inconvenient a facilitar aquesta relació
CENTRE

GSI

GAMV

GAMP

GO

Total

CP BRIANS 1

7

2

2

3

14

CP BRIANS 2

1

CP LLEDONERS
CP MAS D’ENRIC

5

CP PONENT

6

1
3

3

1

6

3

Distribució per
centres de les
33 comissions de
servei

9

4. CONCURS DE COMANDAMENTS DE REHABILITACIÓ PER AL 2020 I OPOSICIONS DE
TRACTAMENT. El nostre sindicat ha insistit en què no es retardi més aquest concurs donada l’alt
índex d’encàrrecs de funcions entre els comandaments de rehabilitació.
Pel que fa a l’oposició dels Educadors Socials, l’Administració ens informa que s’han rebut 132
impugnacions i està notificant la seva desestimació. La data prevista per al primer examen no
resultaria afectada per aquestes reclamacions i es manté per a mitjans de juliol. En referència a
les oposicions de juristes es programarien per al darrer trimestre de 2019 i la dels treballadors
socials es durien a terme cap al primer trimestre de 2020.
5. BORSA DE TREBALL I REFORÇOS DE VIGILÀNCIA. El Departament ens informa que el proper
28 de maig ens donarà a conèixer la seva proposta definitiva de nova borsa de treball. Per a
CSIF, les línies vermelles són clares: ha d’haver-hi una única borsa baremada per antiguitat i
s’ha de posar fi a la subjectivitat dels informes negatius amb un procediment similar al
disciplinari al qual pot ser sotmès qualsevol funcionari de carrera.
El nostre sindicat demana la continuïtat dels 124 reforços amb data fi a 31 de maig però,
l’Administració només manifesta que cobrirà algunes substitucions de cara l’estiu. El
Departament informa que ha consumit molt pressupost destinat a aquesta borsa, tot i que
reconeix que, a data de 10 de maig de 2019, hi havia comptabilitzades 488 baixes: 361
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d’interior, 83 de rehabilitació, 33 d’oficines, 8 de laborals i 3 de directius, la qual cosa suposa
més del 10% de la plantilla.
6. UNIFORMES. L’Administració només ha pogut dotar d’uniformes a les noves incorporacions i a
facilitat reposicions puntual amb contractes menors. Està pendent de l’adjudicació d’un
contracte major i plurianual per dotar d’uniformes d’estiu i hivern a tota la plantilla d’una
manera regular. Davant aquesta situació de precarietat, CSIF demana que es suspengui la
Instrucció JUS/301/2008, de 17 de juny, per evitar que cap funcionari pugui ser sancionat
per no anar ben uniformat. El Departament es compromet a no sancionar ningú mentre no es
resolgui el contracte major.
7. TRANSPORT PENITENCIARI. L’Administració informa que els dos conductors que donen servei
de cap de setmana al CP Puig de les Basses acabaran el seu contracte el 10 de juny de 2019.
Els companys del CP Mas d’Enric ja fa temps que es van quedar sense transport els caps de
setmana. Recordem al Departament que els funcionaris traslladats forçosament d’aquest
centres tenen dret a tenir un transport i, en cas contrari, el nostre sindicat iniciarà totes les
accions legals que estiguin al nostre abast. Els acords estan per complir-los!
Davant episodis puntuals de col·lapse dels autobusos dels Brians, l’Administració ha instat als
conductors a demanar el NIP dels funcionaris i laborals. El Departament estableix que els
mestres i sanitaris només podran pujar als busos si en sobren places. Els treballadors
d’empreses externes no podran beneficiar-se d’aquest transport.
8. GRUP SOBRE EL MODEL DE MEDI OBERT. CSIF recorda que s’ha de convocar el grup que
estudiarà el nou redimensionament del medi obert davant la greu situació que pateixen
centres com el de Tarragona (COTA). El Departament es compromet a engegar aquest grup
només s’iniciïn les negociacions.
9. L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS D’EXECUCIÓ PENAL (ASSEP) DE BARCELONA SERÀ TRASLLADADA
A LA ZONA FRANCA. Els sindicats ens queixen que no hem rebut cap notificació i els
treballadors de l’ASSEP han estat els últim en saber-ho. També es intolerable que hagin
d’avançar els diners dels títols de transport per fer els seus desplaçaments. L’Administració es
compromet a què cap treballador hagi d’avançar de la seva butxaca aquestes targetes.
En definitiva, poc avenços a la Comissió de Seguiment a causa d’un acord penitenciari totalment
esgotat. Més val que el Sr. Amand Calderó baixi de la nebulosa d’un Pla Estratègic que no té en
compte una millora de les condicions laborals dels treballadors penitenciaries.

EL PLA ESTRATÈGIC ES FARÀ AMB ELS FUNCIONARIS DE PRESONS O NO ES FARÀ!
Barcelona, 15 de maig de 2019
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