
                     
  

GRUP DE TREBALL SOBRE INTERINS I  

8a REUNIÓ DE LA CETOM 

(11.05.2017) 
 

Els nostres companys interins de vigilància eren el primer punt de l’ordre del dia de la 

8a Comissió Específica per al Tancament Ordenat de la Model (CETOM) que avui 

dijous, 11 de maig de 2017, ha reunit a la Conselleria de Justícia al Secretari General 

del Departament, dos Subdirectors Generals i els sindicats CSIF, CC.OO i CATAC. A la 

darrera CETOM, la part social havia proposat que, de manera voluntària, poguessin 

participar a l’acte públic els interins que no es veiessin afectats pel tancament del CP 

Homes. Aquest punt excedia de les competències pròpies de la Comissió i, s’ha 

decidit, fer una reunió prèvia del Grup de Treball de la Comissió de Seguiment amb la 

participació de tots els sindicats representatius.  

L’Administració ha acceptat la petició sindical per a què puguin participar 

voluntàriament tots els interins que ho desitgin sense penalització de la seva 

antiguitat. El 17 de maig, la totalitat dels interins de vigilància rebran un correu 

electrònic en el qual es donarà l’opció de participar a l’acte públic, de manera 

voluntària o forçosament perquè la seva plaça ha estat afectada per un funcionari de 

carrera o per tenir data de finalització el 31 de maig (tots aquests han de ser-hi). Els 

sindicats aconseguim que hi puguin participar tots els interins cessats i els 

substituts, tots els quals seran ordenats per estricta antiguitat tal com marca 

la normativa de la borsa de treball de 2006. Els interins que no estiguin actualment 

treballant i que no tinguin correu corporatiu, hauran de rebre la comunicació als seus 

mails personals.  Els reforços que no puguin optar a cap plaça a l’acte públic, restaran 

a la borsa en espera de futures substitucions. Es recorda a l’Administració el seu 

compromís de no perdre cap lloc de treball com a conseqüència del tancament de 

la presó Model.  

Tots els interins podran optar de manera voluntària a participar a l’acte i 

optar a millorar la seva situació. L’Administració només matisa que, en el cas del 

col·lectius que requereixen una especialització específica (Genèric Oficines i alguns 

GAMP), aquests marxaran del seu centre de manera gradual per no deixar descobert 

el seu servei. Igualment, queda clar que cap situació de baixa o permisos evitarà que 

els interins afectats participin a l’acte públic i siguin recol·locats en funció de la seva 

antiguitat.   

Un cop acabat el tema dels interins de vigilància, es dona per finalitzat el Grup de 

Treball de la Comissió de Seguiment, i s’inicia la reunió ordinària de la CETOM, ja 

únicament amb la presència dels sindicats membres i seguint l’ordre de dia previst.  



                     
  

L’Administració garanteix que puguin optar a les 15 places de segona 

activitat a la ciutat de Barcelona tant els aquell companys que ja la tenen 

aprovada com aquells altres que han iniciat la seva tramitació fins a final d’any, siguin 

al centre que siguin. El Departament ens informa que les places tindran 

característiques de GAMP o GO (tot mantenint les seves retribucions de la categoria 

de procedència) a falta d’establir nous llocs de segona activitat dins el Departament. 

Pel que fa als horaris dels CUSIs de la Model que han guanyat plaça al CP 

Dones no s’ha arribat a un acord, encara que l’Administració és conscient que una 

aplicació directa de l’horari de l’Acord de 2006 és contraproduent. Demà divendres es 

farà una proposta per part seva. Els sindicats hem recordat als representants del 

Departament que, en el cas dels GAMP, també s’ha de mantenir l’especialització que 

tenien a La Model, i no únicament el torn horari.   

L’Administració ha reconegut que havia interpretat malament l’assignació de 

GSI als centres i es compromet a reassignar els companys fins arribar a 

cobrir la totalitat de les places, previstes segons el quadre que us havíem facilitat 

els sindicats i sobre les quals els funcionaris n’havien triat la seva preferència.  

El Departament també ens informa que ha corregit l’errada de la plaça de GO que 

faltava a Brians 2 i també la comissió de serveis de l’educador que faltava al C. Obert.  

Pel que fa a la situació dels monitors d’animació i esports que havien exercit funcions 

d’educadors socials, l’Administració només reconeixerà com a temps d’experiència 

aquells que puguin acreditar al seu contracte la seva condició com a educadors.  

Els sindicats que participem a les CETOMs continuarem fiscalitzant totes i 

cadascunes de les places per garantir la màxima transparència i intentar 

minimitzar les conseqüències del tancament de La Model, decisió presa de 

manera unilateral per l’administració penitenciària.  

 
Barcelona, 11 de maig de 2017 


