COMISSIÓ SEGUIMENT (20.02.19)

CAL CONTINUAR TREBALLANT I PICAR PEDRA
CSIF va arribar a la Comissió de Seguiment al març de 2015 amb la clara determinació de negociar
un nou Acord de condicions laborals del personal penitenciari, prorrogat en diferents ocasions des
del 2006. Calia fer neteja i treure de l’armari tots els cadàvers com el concurs de comandaments de
2008; calia recuperar tots els llocs de treball perduts i acabar amb la precària situació dels interins
de les tres àrees; i, sobretot, calia posar ordre en tot el desgavell i pèrdua de retribucions i
condicions laborals, arrossegats durant tots els darrers anys.
No estem contents amb la tasca desenvolupada durant aquests 4 anys, llastrada per la complicada
situació política i la incapacitat de l’Administració per respondre al recte de negociar un nou acord
penitenciari. Però, tampoc han estat 4 anys perduts tal com plantegen algunes forces sindicals.
Només us posarem alguns exemples:
1. Gairebé 500 interins de vigilància han passat a tenir la seva plaça estructural i no
han de patir pel seu cessament.
2. Convocatòria d’oposicions per acabar amb la precarització de col·lectius de
rehabilitació, com ara els educadors socials, psicòlegs, juristes o treballadors socials.
3. Resolució definitiva del concurs de comandaments de 2008, encallat des de feia un
lustre, i negociació dels concursos de comandaments a tots els àmbits i el concurs general
de trasllat.
4. Posada en marxa d’una comissió específica per negociar la prejubilació i
l’ampliació de la segona activitat, temes paralitzats des de 2006 malgrat l’envelliment
alarmant de la plantilla.
5. Acord històric signat a Madrid per CSIF que permetrà un increment salarial de fins
el 8,55% en tres anys (2018-2020), la recuperació del 100% de les Incapacitats Temporals,
les 35 hores setmanals i altres mesures de conciliació familiar.
No defallim i continuem treballant i picant pedra com sempre ha caracteritzat a la nostra
organització sindical. El món no s’atura amb la convocatòria d’eleccions sindicals, els propers 2 i 6
de març (de 8h a 17h), i CSIF va demanar expressament que no s’ajornés –com alguns pretenienla Comissió de Seguiment a causa de la importància dels temes a tractar. La nostra insistència ha
tingut èxit i ha permès que la Comissió de Seguiment es reunís la tarda del 20 de febrer de 2019.
Us fem un resum dels principals temes que s’han tractat a la Comissió:
REFORÇOS DE VIGILÀNCIA. CSIF exigeix la continuïtat de tots els companys de reforç i la
seva incorporació a la borsa de treball, segons el rànquing d’antiguitat. Actualment resten 21
interins de la borsa de reforç per nomenar. L’Administració ens informa que té previst regularitzar la
borsa general d’interins i es compromet a realitzar una reunió amb les forces sindicals per valorar la
necessitat d’ampliar-la.
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APLICACIÓ DE LA SENTÈNCIA DE CUSIs DE PUIG DE LES BASSES (2010). CSIF exigeix que
l’Administració executi de manera immediata la sentència dels CUSIs de Puig de les Basses:
anul·lació de la segona fase i només s’ha de tenir en compte la puntuació de la primera fase de
mèrits. L’Administració afirma que aquest concurs de CUSIs estarà resolt en 3 mesos i, en tot, cas
abans de la resolució de l’actual concurs de comandaments. El Departament afirma que és
complicada la seva execució però, el nostre sindicat li recorda que només ha d’aplicar de manera
estricte la sentència abans esmentada.
TRANSPORT AL CP MAS D’ENRIC. CSIF demana una solució urgent, ja que els treballadors del
centre no disposen de transport el cap de setmana ni els festius. Recordem a l’Administració que té
l’obligació de facilitar un mitjà de transport, tal com estableix l’acord de tancament forçós.
PROPOSTA HORARI CAPS DE SERVEIS DEL CP MAS D’ENRIC. El nostre sindicat presenta a la
Comissió de Seguiment una proposta consensuada entre tots els caps de serveis i la direcció del
CP Mas d’Enric i fa que consti en acta. L’Administració sosté que encara no pot acceptar aquesta
proposta fins que no s’homogeneïtzin els horaris dels caps de serveis a tots els centres.
SITUACIÓ DEL PERSONALS DEL CENTRE OBERT DE TARRAGONA (COTA). CSIF, juntament
amb la resta de seccions sindicals d’aquest centre, va decidir a finals del novembre de 2018 deixar
d’assistir a les reunions amb la direcció del COTA per la seva manca de diàleg i la presa unilateral
de decisions per part del seu director. La nostra organització sindical denuncia la manca de
concreció a les funcions dels GMO i la pressió insuportable que pateixen els equips de tractament,
entre d’altres temes. El Departament ens remet a què cal negociar el model de medi obert en la
seva globalitat. Els nostres delegats de prevenció portaran al Comitè de Salut i, si cal, a Inspecció
de Treball, les deteriorades condicions del mobiliari del centre, la pudor i el desconfort tèrmic.
“VAGA” 21 DE FEBRER. L’ordre TSF/31/2019, de 18 de febrer, del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies va establir uns serveis mínims per als serveis penitenciaris equiparables a un dia
festiu per al personal de vigilància, 50% per a tractament i un 65% per a oficines. CSIF ja va
expressar a la darrera Mesa Sectorial del Personal Administratiu i Tècnic (18.02.19) que respecta
qualsevol petició registrada de vaga, malgrat que sigui convocada per un sindicat minoritari i sense
representativitat a la Generalitat de Catalunya. La part social presenta una queixa sobre el
procediment que alguns centres estan duent a terme per assegurar el servei del 21 de febrer. El
nostre sindicat exigeix que els treballadors no poden ser identificats sobre si fan vaga o no en fan.
Només existeix l’obligació de comunicar la seva voluntat de fer-la. L’Administració penitenciària
assegura no saber-ne res al respecte i que donarà instruccions en aquest sentit.
CSIF donarà suport a la convocatòria de vaga del DIA DE LA DONA,
8 DE MARÇ, amb una aturada d’una hora en cada torn laboral.
D’aquesta manera, el nostre sou no es veurà tant perjudicat, ja que els
funcionaris i funcionàries de la Generalitat continuem patint les
retallades més salvatges de tot l'Estat. Barcelona, 20 de febrer de 2019

