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Desenvolupament 

 
 TRACTAMENT:  Miquel T. ens informa que davant la inquietud per l’aparició 
del concurs de criminòlegs, Funció Pública comença a entendre la necessitat d’ 
incloure elements d’especialització per  el nostre departament. Ens avança que 
no saben si aquest nou model anirà orientat cap a cossos o cap a escales. Fins 
que no quedi estructurat el nou model selectiu quedaran aturades les 
convocatòries, si bé els departaments d’Educació i el d’Acció Social i 
Ciutadania convocaran processos selectius però no inclouran les nostres 
places de l’àmbit de rehabilitació. 
També ens informen que respecte al concurs de juristes 4 persones externes a 
l’àmbit de presons han sol·licitat concursar, 2 d’elles son alliberades sindicals i 
en cas de desplaçament d’algun criminòleg es comprometen a la recol·locació. 
Demanen la convocatòria immediata del concurs d’educadors i l’Administració 
ens informa fil per randa de les dificultats que això comporta en aquest moment 
en què estant negociant un nou model selectiu amb Funció Pública. Tornem a 
exigir la convocatòria del concurs educadors abans no s’hagi resolt la 
funcionarització del educadors laborals,  així com l’accés a l’esborrany de 
mateix. 
Els sindicats demanem un compromís per part de l’administració per tractar el 
tema retributiu de Tractament, en part desencadenant, també, de les 
mobilitzacions. 
CP BRIANS II: Els sindicats demanem una reunió amb el director d’aquest 
centre per tractar temes d’organització com horaris, assignacions 
serveis...Abans  del 18/05/07 ens diran alguna cosa, ens diuen que en principi 
els comandaments de vigilància, oficines i tractament tenen prevista la 



incorporació el 18/05/07, personal de tractament de nova incorporació el 
21/05/07 i personal  de vigilància, tractament i oficines el 04/06/07. 
L’adjudicació de les places serà per ordre de puntuació obtinguda en el concurs 
de trasllats. 
ALTRES TEMES: Ens lliuren el document de regularització en matèria de 
gaudiment de vacances de l’any 2007. 
Els sindicats signem la nova circular de gaudiment de dies per el personal de 
cap de setmana. 
Ens informen que hi ha 7 companys del grup D que volen passar ser interins 
del grup C i que en l’acte públic de la JU018 podran escollir plaça. 
COMANDAMENTS INTERMEDIS DE VIGILANCIA:  Es preveu la publicació en 
el DOGC el 18/05/07. Abans és regularà com és cobriran les provisions 
provisionals un cop acabada la llista de la segona fase. 
CONCURS I OPOSICIÓ GRUP D: Ens diuen que avui s’enviarà la convocatòria  
del concurs de trasllats per publicar-la al DOGC. 
CONCURS DEL C JU/CP/003/2006:  Ha sortit avui la proposta provisional de 
mèrits i proposta de resolució del concurs, diuen que el 01/06/07 podria sortit 
publicat al DOG. D’aquest concurs es preveu que 67 companys aniran al CP 
BRIANS II i s’incorporaran la primera setmana del mes de juny. 
OPOSICIÓ GRUP C JU018:  La resolució del concurs, diuen, es publicarà el 
04/06/07, el tribunal té previst reunir-se si no hi ha canvis de última hora el 
16/05/07,no saben quan és farà l’acte públic de tria de places (on triaran també  
els funcionaris grup D que volen passar a interins del C i la resta d’ interins que 
han demanat  el CP Brians II), però si que ens han dit que volen que el 15 o 
16/06/07 prenguin possessió. 
NOVA OPOSICIÓ GRUP C 453 places : Aquesta setmana surt publicada al 
DOGC l’oferta pública. La convocatòria de l’oposició no pot coincidir amb la 
campanya electoral de les municipals perquè han preparat una campanya  de 
difusió en els diferents mitjans de comunicació per tant quedarà retardat fins el 
28/05/07. En aquesta convocatòria es podran presentar les sol·licituds via 
telemàtica. Recordeu que és farà primer l’examen psicotècnic, desprès proves 
físiques (és preveu que per juliol) i finalment prova de coneixement. Els que 
superin psicotècnic i proves físiques del carrer tindran opció, alguns, a fer un 
curs selectiu (no es fera a l’Escola de Policia de Mollet sinó que a INEF de 
Montjuïc durant el mes d’agost) per entrar a la borsa. Cal articular com es 
fera...lamentable sempre improvisant a  corre-cuita..  
MEDI OBERT:  Miquel T. diu que en parlarem  al mes de juliol, ja veurem que 
ens diuen al juliol... 
MOBILITAT:  Diuen que s’ha de fer un estudi sobre el tema que el departament 
de Política Territorial i Obres Publiques ho està estudiant,  que  hi ha una 
mobilitat vinculada als funcionaris i una altre vinculada a familiars, voluntaris i 
operadors, bla, bla, bla...tot llargues... marejar la perdiu... Diuen que reforçaran, 
si cal les “llançaderes existents”. 
REDUCCIÖ DE JORNADA PER INTERES PARTICULAR : Des de Catac hem 
insistit en que quedi articulat segons recull l’article 20 del Decret 295/06 sobre 
jornada laboral i horaris del personal funcionari al servei de la Generalitat i que 
tot el personal dels centres penitenciaris pugui demanar-ho. Miquel T. ens ha 
dit que si, que endavant. 



TÈCNICS INTERMÈDIS DE PREVENCIÓ: No han modificat res en les bases 
de la  convocatòria i continua com estava malgrat les esmenes presentades per 
els sindicats, volen nomenar digitalment....patètic. 
TANCAMENT DE CENTRES:  Demanem que és planifiqui el trasllat del CP 
Joves Trinitat a CP Joves Quatre Camins, Miquel T. diu que ara no és tema hi 
que ho serà al mes de setembre, ara toca CP Brians II,  però que el acord del 
2002 deixa força clar com fer-ho. 
PRESOS D’ETA AL CP BRIANS: Els sindicats protestem de l’arribada de 
presos d’ETA a les presons catalanes , li recordem les paraules que feia servir 
durant les negociacions de l’actual Acord el seu antecessor el Sr. Jordi S.:  
“Però vosaltres no treballeu amb presos de la ETA”.  I ara què eh?. Exigim que 
tots  els funcionaris especialment els que treballen al CP Brians  tinguin 
plaques de matricula reservada i que es redueixi ja la llista d’espera d’un any  i 
mig a dos. La resposta de Miquel T. es que cal fer un estudi de qui és 
mereixedor de la placa reservada, només alguns casos concrets...etc. De la 
nostra seguretat ell se’n inhibeix , això supera el drama. 
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