Reunió Comissió de treball dia 23 de març de 2017
El dia 23 de març ens vam reunir els representants de l’Administració i els representants sindicals per
parlar dels temes següents:
1- Tancament del Centre Penitenciari de la Model
Sobre aquest tema ens han donat tres tipus d’explicacions del que cal fer:
A- Una en clau operativa feta pel cap de l’APEN sobre com afectarà operativament el tancament
de la Model, en aquest sentit cal remarcar que el que va dir ja ens ho esperàvem: la tasca de
trasllats principalment es concentrarà a Brians 1 i, per tant, cal reforçar aquell servei i reduir els
efectius que fan trasllats a Barcelona ciutat. Sobre les dades que va donar ressaltarem una: la
durada del trasllat d’interns de Brians 1 a la Ciutat de la Justícia el quantifiquen en 1h i 10
minuts (matins de dilluns a divendres) cada viatge, però de Brians a la Ciutat de la Justícia hi ha
37 km, segons els criteris administratius que ens aplicarien a nosaltres, serien 38 minuts de
desplaçament si anéssim a un judici o a una declaració a la DAI. Com canvien les dades segons
qui les ha de fer servir!!!
B- La segona explicació la va fer l'intendent Amadeu Domingo, va comentar que preparen una
redistribució d’efectius de l’APEN Barcelona. Segons les seves dades han de passar de 182
efectius a 53, doncs no sols cal tenir en compte els 79 de la Model, també hem de tenir en
compte que ja no calen 73 efectius a Trasllats Barcelona, en tenen prou amb 23. Per això faran
un oferiment de llocs de treball, principalment al CP Brians (80 places) que és on s’ubicaran
els preventius. Els sindicats hem demanat que s’ampliïn les places oferides tant a l’APEN
Barcelona i també a altres destins de la ciutat: ARSET, ARIAC, Sala, etc. Hem demanat que
aquest oferiment es faci d’un sol cop, evitant un “mini-concurs”, i que es valori per sobre de
tot l’antiguitat a l’APEN Barcelona, per evitar que algú que no estigui a l’APEN Barcelona
pugui agafar alguna d’aquestes places.
C- La tercera explicació la va donar la cap de personal, va explicar que les persones que després
de l’oferiment hagin de canviar el municipi de treball (si tenien la plaça definitiva), els hi faran
un “trasllat de dependència administrativa”, per fer això cal un “Acord de Govern” amb
dictamen previ del Consell de la Policia. Els agents definitius que es quedin a Barcelona, però en
un destí diferent, els hi aplicaran una redistribució d’efectius.
2- Possibilitat de supressió a la nòmina de les dades relatives a la categoria i la pertinença al CME
Aquesta petició la va demanar el SAP a l’últim Consell de Policia i es va dir que estudiarien el cas.
Ara ens informen que si es fa, es fa per tothom, però no es pot fer a petició de cada persona
interessada. És per aquest motiu que tots els sindicats (menys el SAP) rebutgem aquesta
possibilitat, doncs són dades que en determinats moments ens poden interessar que constin. El
SAP apunta la possibilitat de què aquestes dades surtin codificades. De totes maneres no sembla
que aquesta petició respongui a una demanda majoritària dels efectius del CME.
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3- Torn obert de paraula
-

Preguntem sobre el procediment de reconeixement dels APs per antiguitat reconeguts per
extensió de Sentència, ara estan notificant aquesta extensió directament al centre de treball.
La cap de personal ens comunica que no cal que els agents facin res amb aquest document,
perquè l’Administració també ho sap per comunicació del jutjat. A mesura que en tinguin un
número important, faran els tràmits per poder anar introduint aquests dies al PGH de cada
persona afectada per l’extensió d’efectes.

-

Demanem si hi ha algun procediment regulat sobre les persones que fan de responsables
d’OAC, segons sembla la situació d’aquestes persones és diversa, hi ha companys que tenen el
càrrec reconegut com a encàrrec de funcions i altres que no. Ho miraran i ens donaran
resposta.

-

Exposem la problemàtica que passa ara amb les vacances i el romanent, com que els efectius
tenen planificat el romanent a l'inici de l’any policial, sovint abans o immediatament després
tenen planificat romanent, quan segons la instrucció de vacances, no hauria de ser així.
Arribem a concloure que la millor solució és que sigui l’afectat el que triï si el vol realitzar o el
vol desplanificar.

-

Comentem que els efectius amb places de LD que estan afectades per la modificació de la seva
forma de provisió (ara es proveiran per “concurs oposició”) estan rebent les notificacions
d’aquest canvi, no sabem si això vol dir que els hi afecta en alguna cosa, ens responen que no,
ara tindran la plaça com si l’haguessin guanyat per un “concurs oposició”.

-

Surt el tema del futur tancament de la Sala de la RPMS, responen que segueix essent una
voluntat per part de l’Administració, però encara no hi ha data.

-

Preguntem pels vals de roba de paisà dels any 2014-2015, ens responen que encara no saben
res.

-

Sol·licitem explicacions de les reunions que els representants de l’Administració mantenen
amb la plataforma sindical integrada pel SAP, els seus satèl·lits (SEIME, SICME, etc.), l’SME i el
SAME, ja que la resta de sindicats no hem estat convocats (ni CAT, ni SPC, ni USPAC). Primer
respon la cap de personal, diu que són reunions de seguiment del pacte d’horaris, però com
que diem que no és possible (SME i SAME no han signat aquest pacte), pren la paraula el
Director General i far el següent aclariment: “ens podem reunir amb qui vulguem i quan
vulguem”!!!
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