Unió Autonòmica de Catalunya
Sector Presons
EL “DIA DE LA MARMOTA” A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT
(23.01.19)
“Dejà vu”, “dia de la marmota”... és el sentiment que tenim després de quatre llargues
hores de reunió a la Comissió de Seguiment que ha tingut lloc aquest dimecres, 21 de
gener de 2019. No hem avançat en temes cabdals com és la convocatòria d’oferta
pública per a tècnics especialistes, la renovació de tots els interins de reforç de
vigilància, el Programa de Rendiment Professional (PRP) o la carrera professional de
col·lectius com rehabilitació o oficines. Només tenim, de positiu, que a la propera
nòmina ens abonaran el 2,25% però, aquest increment és fruït de l’acord amb l’Estat i
que CSIF el va signar a Madrid. Anem punt per punt:
1- PROPOSTA DE CALENDARIS DE DIFERENTS PROCESSOS SELECTIUS DE LA
SECRETARIA.
Rehabilitació
EDUCADORS

Previsió bases
convocatòria de l’oposició
Abans del 15.02.2019

JURISTES
TREBALLADORS SOCIALS

Abans de juny de 2019
Gener de 2020

Primer examen
Última setmana abril o 1a
de maig de 2019 (dissabte)
Octubre de 2019
Maig de 2020

PSICÒLEGS: L’1 de febrer ja s’han d’incorporar els psicòlegs de carrera que han guanyat el
concurs i els que han aprovat l’oposició. La part social demana un acte públic de recol·locació
dels 53 companys interins afectats (més 2 comissions de serveis) o, que com a mínim, es
publiqui tota la relació de les places afectades. L’Administració ens informa sobre els criteris de
recol·locació dels interins que han estat afectats pel “codi-plaça”. Aquest companys seran
ordenats en tres blocs: 1er. els psicòlegs que van aprovar només el primer examen de l’oposició
seran ranquejats en funció del temps treballat a cos a Execució Penal i a l’àmbit; 2n. Bloc: els
candidats que es van presentar al procés selectiu i no han aprovat cap prova seran ordenats
segons el rànquing d’antiguitat abans esmentat;3r. Bloc.finalment els que no s’hi van presentar.

CSIF demana que aquest sistema de rànquing per antiguitat es pugui aplicar a altres
col·lectius d’interins de tractament en els futurs processos selectius.
Comandaments
Caps de Servei, CUE i Caps
Unitat d’Àrea administrativa
CUSI, CAF i Encarregats
d’Àrea administrativa

Previsió inici del procés
selectiu
Febrer de 2019

Previsió de finalització
procés
Setembre de 2019

Setembre de 2019

Març de 2020
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CSIF pregunta quin és el posicionament davant la sentència del Tribunal Suprem que
anul·la la segona fase del concurs de comandaments de Puig de les Basses de 2014. El
Departament diu que els seus serveis jurídics estan estudiant si es pot presentar un
recurs de cassació davant el Suprem i, si no és possible, l’hauria d’aplicar sense que
afecti al calendari del concurs de comandaments. El nostre sindicat sol·licita que s’acati
la sentència el més aviat possible per no “contaminar” –una vegada més- el concurs de
comandaments, com va passar al tristament famós concurs de 2008. Com deia un
locutor esportiu, l’administració penitenciària “monta un circo y le crecen los enanos”.
Si es respecten les dates de resolució dels concursos de comandaments, el concurs de
trasllats es realitzaria el segon trimestre de 2020. CSIF exigeix que, davant el retard
injustificat del calendari previst per part de l’Administració, es convoqui –com a mínimuna oferta de comissions de servei fins a la resolució definitiva del concurs. Els nostres
companys no poden esperar més d’un any a què es resolgui el concurs de trasllats.
Els funcionaris del D que han promocionat al C prendran possessió el 31 de gener.
2- OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ. Tot i que el Departament manifesta la seva voluntat de
demanar una oferta pública de més de 400 places per a tècnics especialistes, continua
pendent de l’aprovació dels pressupostos. Ens informa que, ara mateix, hi ha 230
vacants sense cap reserva, si bé caldria afegir la taxa de reposició del 100% dels anys
2018 i 2019. Els sindicats insistint en la necessitat d’aprovar una oferta pública aquest
any (hi hauria 3 anys per aplicar-la), ja que no és admissible que altres col·lectius com
bombers i mossos sí que tinguin oferta pública tal com ha anunciat el govern català.
Fa 10 anys que no es convoquen oposicions i l’envelliment de la plantilla és cada
vegada pitjor, amb una mitjana actual de més de 52 anys. Només als propers 5 anys es
jubilaran més de 204 funcionaris de presons per haver arribat als 65 anys.
3- REFORÇOS. Amb anterioritat al 4 de febrer de 2019 seran renovats 68 reforços de
vigilància, sobre un total de 87 companys que tenien data de finalització aquest 31 de
gener. La part social demana que tots els reforços que continuen tinguin la mateixa
data de renovació, l’1 de febrer de 2019, per no distorsionar la seva antiguitat. Restaran
14 persones pendents de ser recol·locades en breu: 5 del CP Brians 2, 4 del CP Mas
d’Enric, 4 a Puig de les Basses i 1 al CP Ponent. El nostre sindicat exigeix la renovació de
tots aquests companys, inclosos el 14 pendents (més 5 interins que esperen la trucada
de l’Administració), ja que actualment tenim 368 baixes: 346 d’interior i 22 d’oficines.
CSIF demana la incorporació de tots aquests reforços a la borsa antiga -incardinats
segons la seva antiguitat- i també reclamem la convocatòria urgent d’una nova de
treball perquè necessitem més personal de manera urgent.
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4- PRP I CALENDARI DE NEGOCIACIÓ DEL PROPER ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL
DEL PERSONAL PENITENCIARI. La part social reclama iniciar una negociació sectorial o
parcial, ja que –per culpa única de l’Administració- no es podrà negociar un nou acord
de condicions de treball fins al març. CSIF només acceptarà a la negociació la
integració del PRP o del nou programa dins els nostres complements.
5- CANVIS DE SERVEI. L’Administració ens anuncia, per sorpresa, que té una proposta
sobre els canvis de servei i ens convocarà en breu per donar-nos-la a conèixer. CSIF ja
ha manifestat que vol l’eliminació total de la limitació dels canvis i, només, de manera
transitòria fins a un nou Acord, acceptaríem una ampliació significativa dels 24 canvis
actuals. Esperem amb candeletes aquesta proposta del Departament.
6- TRANSPORT AL CP PUIG DE LES BASSES I CP MAS D’ENRIC. L’Administració cobrirà
durant 3 mesos (de febrer a març) el transport de funcionaris al CP Puig de les Basses
amb la contractació de dos nous propis. Al CP Mas d’Enric s’ofereix a pagar el transport
públic i taxi o similar pels funcionaris que s’han quedat sense transport el cap de
setmana. Des de CSIF, exigim l’acompliment de l’acord que garanteix el transport per
als funcionaris de les antigues presons de Girona i Tarragona, que van ser traslladat
forçosament. Hom és esclau dels acords que ha signat.
7- QUADRES DE TOTS ELS CENTRES PER TIPOLOGIA DE PLAÇA I FORMA D’OCUPACIÓ,
COMISSIONS DE SERVEIS I ENCÀRRECS DE FUNCIONS. El Departament de Justícia ens
dona un quadre actualitzat amb totes les comissions de serveis i encàrrecs de funcions
que hi ha als centres penitenciaris. El fiscalitzarem.
8- SITUACIÓ AL DERT DEL CP PONENT. La part social hem informat sobre l’assemblea dels
treballadors del DERT del CP Ponent, que va tenir lloc el passat 15 de gener. CSIF exigeix
augmentar la inversió en aquest departament per millorar les greus deficiències
estructurals en comparació amb altres centres de Catalunya. El nostre sindicat demana
que el DERT lleidatà ha de comptar amb un mínim de 9 funcionaris i un CUSI per torn.
Mútua assistencial. CSIF exigeix una solució urgent que millori l’àmbit assistencial que
presta la mútua Asepeyo a tots els treballadors penitenciaris. És inadmissible que la
Generalitat no proporcioni una assistència integral i de qualitat als seus empleats
públic!
Tanquem la Comissió de Seguiment amb una sensació de no poder avançar a les
negociacions per la inoperància de l’Administració. Una legislatura perduda per manca
de voluntat política.
Barcelona, 23 de gener de 2019
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