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L’ADMINISTRACIÓ ANUNCIA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT QUE HA
DEMANAT UNA OFERTA DE 260 PLACES DE TÈCNICS ESPECIALISTES
Com un mal estudiant, l’Administració penitenciària pensa en la revàlida de setembre per aprovar
aquest curs. Aquesta és la sensació que tenim després de quatre llargues hores de reunió a la
Comissió de Seguiment que ha tingut lloc aquest dimecres, 19 de juny de 2019. CSIF ha recordat als
representants del Departament els compromisos als quals van arribar amb la Secretària General de
Justícia, la Directora de Serveis i el Secretari de Mesures Penals després d’un tancament a la
Conselleria d’un centenar de delegats sindicals.
El nostre sindicat no es conforma amb la pròrroga retroactiva de l’actual Programa de Rendiment
Professional (PRP) fins a finals d’any sinó que hi ha tot un seguit de temes cabdals que no s’han
pogut negociar per culpa exclusiva de l’Administració. No ho podem deixar tot per al setembre, ja
que la situació als centres penitenciaris es molt greu. Finalment, hem convençut als representants
del Departament perquè els grups de treball sobre prejubilacions i segones activitats i el de canvis
de serveis es tractin a la propera Comissió del mes de juliol.
A continuació us resumim els principals punts tractats a la Comissió de Seguiment:
1- OFERTA PÚBLICA DE 260 PLACES PER A TÈCNICS ESPECIALISTES PER AL 2019. Aquest ha estat el
punt més positiu de la reunió. El Departament ens ha informat que aquest mes de juny emetrà
l’informe a Funció Pública per sol·licitar –dins de l’Oferta d’Ocupació Pública de 2019- un total
de 262 places de tècnics especialistes en serveis penitenciaris. A CSIF ens hagués agradat que
sortissin moltes més places però, davant l’absència de pressupostos, preferim que una part dels
companys interins puguin consolidar la seva plaça. El compromís de l’Administració es aconseguir
una gran oferta pública si s’aproven els pressupostos o, en cas contrari, anar traient
convocatòries més reduïdes cada any.
2- CONTINUÏTAT DELS REFORÇOS D’ESTIU. L’Administració ens confirma que la borsa de treball està
esgotada, ja que tots els interins estan treballant. CSIF demana que es faci un acte públic per
oferir aquelles vacants que no han cobert els funcionaris de carrera, segons ordre d’antiguitat, i
que es negociï amb caràcter d’urgència una nova borsa de treball. El Departament es compromet
a renovar els tres mesos d’estiu als companys de reforç i donar continuïtat a les substitucions. En
canvi, no hi ha expectativa que treballin aquest estiu la seixantena d’aspirants que van superar les
darreres probes al CAR i el curs selectiu al CEJFE. CSIF denuncia que l’Administració penitenciària
ha esdevingut la més gran ETT i adverteix que tots els interins i reforços han de ser tractats en
igualtat de condicions que els funcionaris de carrera pel que fa als seus horaris i lliurances.
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3- EL CONCURS DE COMANDAMENTS (CS, CRIMO, CUE) MANTÉ EL SEU CALENDARI I LA LLISTA
PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS ES PUBLICARÀ EL 28.06.19. L’Administració ens informa
que el Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 13 de Barcelona no ha admès les mesures
cautelaríssimes del recurs interposat 202/2019-C i espera que tampoc admeti les mesures
cautelars. No hi ha novetats pel que fa a l’execució de sentència del concurs de CUSIs de Puig de
les Basses i el Departament es compromet a executar-la.
4- MEDI OBERT. CSIF, juntament amb CCOO i UGT, venia demanant a les darreres reunions de la
Comissió de Seguiment la creació d’un Grup de Treball específic de Medi Obert com a lloc on
tractar de tot el que està relacionat al model de medi obert que la Secretaria de Mesures Penals
ens vol imposar. Finalment, el Subdirector General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, Carles
S, s’ha compromès a convocar-la el proper es de setembre.
CSIF ha preguntat als responsables de l’Administració pel “programa de classificacions inicials en
medi obert”, que contemplaria que aquells penats que ingressin als centres oberts rebin una
classificació inicial en tercer grau en un termini d’entre 4 i 7 dies (una classificació exprés!). Se’ns
comunica que aquest programa no s’implementarà fins a finals d’any i que es tractarà al Grup de
Treball de Medi Obert. No se’ns ha especificat si es farà a un centre en concret (en mode
d’experiència pilot) o a tots els centres oberts de Catalunya alhora.
5- Centre Obert de Tarragona (COTA). CSIF ha denunciat que la manca d’un CRIMO al Centre Obert
de Tarragona (COTA), per raó de baixa, està provocant nombroses disfuncions en els serveis així
com l’assignació arbitrària de funcions pròpies dels CRIMOS als GMO, tema que, d’altra banda
també es reprodueix al centre Obert de Girona. Es demana que es procedeixi a cobrir
immediatament la baixa del CRIMO del COTA, així com la del COGI.
Així mateix, CSIF denuncia que, de les quatre treballadores socials assignades als equips del
Centre Obert de Tarragona, dues d’elles estan de baixa des de fa més de dos mesos sense que
hagin estan substituïdes. Això, està causant que tot el treball que han de fer quatre treballadors
el facin només dos. La càrrega de feina és a totes llums excessiva i l’Administració ha de prendre
mesures immediatament i procedir a cobrir aquestes dues baixes el més aviat possible.
6- Centre Obert de Girona (COGI) i CAS Lleida. Tenim constància que un CRIMO de COGI es jubila i
un altre té una baixa llarga; a la CAS de Lleida es jubila una treballadora social. CSIF deixa clar
que no es pot amortitzar cap plaça i que els professionals actuals no poden suportar una major
càrrega de treball. L’Administració es compromet a cobrir totes les jubilacions i a avaluar les
substitucions per a les baixes llargues.
A CSIF no permetrem cap modificació imposada i sense negociar de les condicions de treball dels
professionals penitenciaris per part de l’Administració. El Departament de Justícia s’ha de posar les
piles JA o no tindrà temps de recuperar totes les assignatures suspeses al setembre!
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