Unió Autonòmica de Catalunya
Comissió de Seguiment (11.06.18)
ABONAMENT DEL PRP AL JULIOL
Exigim més reforços d’estiu i una declaració institucional per
defensar la dignitat dels treballadors penitenciaris
Ara més que mai el Departament ha de sortit en defensa de la dignitat del nostre
col·lectiu davant l’atac de lamentables filmacions com “La cifra negra”. CSIF ha exigit
a la Comissió de Seguiment, celebrada aquest dilluns, 11 de juny de 2018, que
els màxims responsables de l’Administració facin una declaració institucional
per condemnar aquest documental, una autèntica ficció que no res té a veure amb la
tasca dels professionals penitenciaris i només serveix per calumniar la imatge del
nostre cos. També hem demanat que es prenguin totes les mesures legals contra la
usurpació dels uniformes dels funcionaris de vigilància.
Un cop fets aquests preàmbuls hem entrat en matèria pròpia de la Comissió:
1- ABONAMENT DEL PRP. Tot està tramitat i només falta que passi per la propera
Comissió de Retribucions i la Mesa Sectorial. El Departament assegura que
l’abonarà al juliol de manera retroactiva, ja que veu difícil que doni temps a abonarlo a la nòmina de juny.
2- REFORÇOS D’ESTIU. L’Administració sosté que ha cobert 82 baixes amb la
contractació de tots els reforços de la primera promoció i 18 companys més de la
segona. Tots estaran nomenats fins el 14 de setembre de 2018, si bé es valorarà
la possibilitat de la continuïtat d’alguns efectius. El nostre sindicat considera del tot
insuficient aquesta contractació, ja que actualment ja tenim més de 150 baixes als
centres penitenciaris. CSIF demana el nomenament immediat de la totalitat
dels reforços, ja que resten 50 persones esperant la trucada del Departament. La
Subdirecció de Recursos Humans només ofereix la contractació puntual d’algun
reforç més en cas que els reclamin els directors dels centres. Des de la part social,
es demana la convocatòria del Grup de Treball de la Borsa d’Interins per avaluar
els criteris d’assignació de les places i la situació dels interins.
3- L’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES NO ES REALITZARÀ ABANS DE
2020. El Departament veu molt difícil que aquesta convocatòria de funcionaris de
vigilància pugui fer-se en l’oferta pública de 2018.
4- RESTABLIMENT L’1 DE JULIOL DE 2018 DEL TRANSPORT PER AL
PERSONAL PENITENCIARI. La part social demana que s’ajustin els horaris dels
busos de Joves-Quatre Camins per facilitar el recompte i s’ampliïn el nombre de
parades dels busos de Brians 1 i 2 en el seu trajecte del Clot a Sants i a l’inrevés.
L’Administració es mostra partidària i demana als sindicats que els facilitin els nous
horaris i parades de busos. També s’abonaran les targetes de transport per als
funcionaris del PHPT que hi tenen dret.
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5- CALENDARI DEL CONCURS DE COMANDAMENTS DE VIGILÀNCIA. El proper
dimarts, 19 de juny de 2018, es convocarà de nou una reunió per acabar de tancar
els darrers serrells. No obstant això, l’Administració valorarà quan es farà la
publicació per no coincidir en període de vacances. El concurs de comandaments
d’oficines també sortirà de manera simultània en afectar un grup més reduït de
persones.
6- HOSPITALITZACIONS
AMBULATÒRIES
S’EQUIPARAN
A
LES
HOSPITALITZACIONS AMB INGRÈS SEGONS EL CRITERI DE FUNCIÓ
PÚBLICA. A la darrera Mesa Sectorial es va acordar assimilar el permís
d’hospitalització fins i tot sense ingrés hospitalari, així com modificar els criteris de
nuclis metropolitans. El Departament de Justícia diu que no comparteix aquesta
modificació de criteris pel seu “impacte econòmic” però, des de la part social, li
recordem que no poden aplicar una interpretació restrictiva a uns drets reconeguts
per l’òrgan superior de negociació.
7- CANVIS DE SERVEIS. La part social li recorda a l’Administració que un canvi de
servei és una permuta i, per això, el responsable de no tornar un canvi és el
funcionari que no el retorna i no pas el “titular” del servei. CSIF demana
l’ampliació a 30 canvis, com a mínim, fins a final d’any perquè no han pogut
iniciar-se encara les negociacions per problemes polítics. La Subdirecció de
Recursos Humans s’hi nega a aquesta ampliació, si bé recorda que tots els
directors dels centres poden autoritzar més de 24 canvis i, després, informar a la
Direcció General, tal com marca la Instrucció sobre els canvis de 2008.
8- LICITACIÓ DELS UNIFORMES. Després de reconèixer l’incompliment del
calendari previst per motius pressupostaris, l’Administració ens informa que ja s’ha
licitat la roba dels funcionaris. La part social demana que es prioritzin especialment
els abrics i polars de cara a l’hivern. També es proposen alguns canvis a les botes
i altres peces de roba, temes que s’elevaran al Comitè de Salut.
9- VOTACIONS CADA DOS ANYS PER ALS EDUCADORS DEL CP QUATRE
CAMINS. L’Administració accepta que es voti cada dos anys l’horari acumulat dels
educadors socials i que es seguirà la llista vigent seguint un criteri d’antiguitat. Una
petita victòria aconseguida arran de la queixa presentada per CSIF al Síndic de
Greuges.
Malauradament, a la Comissió de Seguiment no ha assistit la nova Secretària General
del Departament de Justícia, Patrícia Gomà, tot i que els sindicats havíem demanat la
seva presència per indicar-nos el calendari de les negociacions del nou Acord.
Esperem que la seva ajustada agenda li permeti trobar un forat per marcar-nos les
línies mestres que pensa seguir pel que fa a la política penitenciària.
Barcelona, 11 de juny de 2018
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