
Tel 93 3173151 
Fax 93 3173202 

 
Via Laietana 57, 4t  3a, 08003 Barcelona 
sindicat@catac.org 

  PRESONS 
 Secció Sindical 

 
 
 
 
 
 
 
 

data 

Pàgina 1 de 1 

 

 

    NOTA INFORMATIVA 
               REUNIONS  COMISSIÓ DE SEGUIMENT.   
          “NOU ACORD” : DIES 21 i 22 DE NOVEMBRE.  
    
Assistents: 
DIA 21. ADM: Director general de recursos i règim penitenciari, Subdirectora 
general de recursos humans  i  Responsable del servei de gestió de  personal. 
DIA 22. ADM: Subdirectora general i Responsable del servei. 
Sindicats:  CATAC-IAC,  CCOO i  UGT. 
 
DIA 21-11-06:  PROMOCIÓ PROFESIONAL I TRACTAMENT 
 
1.Promoció Professional en el mateix lloc de treball: 
Finalment, s´ha aconseguit, gracies al posicionament ferm de tots els 
sindicats desbloquejar aquest tema. De fet, CATAC va manifestar a 
l’Administració que si no es posava en marxa el concurs, de forma 
inmediata, el nostre sindicat es retiraria de la Comissió de Seguiment. 
Ha estat un tema difícil, ja que es tracta d´un nou sistema (derivat del 3er  
Acord General) que encarà no s´ha posat en  marxa en cap altre lloc de 
l’Administració i ha calgut vencer les reticències de Funció Pública. 
Recordeu que aquest concurs permetrà que, en els propers 4 anys, la gran 
majoria dels funcionaris del nostre sector incrementin dos nivells el seu 
grau consolidat. En la primera convocatoria tè preferencia el personal 
d´oficines i rehabilitació. 
MOLT IMPORTANT: La consolidació dels dos nivells serà automática a 
partir de la publicació en el DOGC de la resolució de cada concurs de 
promoció, d´acord amb l´article 80.4 del D.L.1/97. 
Un altre aspecte a destacar es que el calcul del 25% de les places 
convocades (612  en el primer), s´efectuarà sempre sobre el número de 
funcionaris de carrera que hi hagi en la RLT en aquell moment, per la qual 
cosa, tenint en compte, els actuals processos selectius i la previsió de 



Tel 93 3173151 
Fax 93 3173202 

 
Via Laietana 57, 4t  3a, 08003 Barcelona 
sindicat@catac.org 

  PRESONS 
 Secció Sindical 

 
 
 
 
 
 
 
 

data 

Pàgina 2 de 1 

 

 

creixement del nostre sector, per l´obertura dels nous centres (Lledoners, 
Joves Q.C, Tarrega, ....) cada cop es podran oferir més places. 
Esta previst que el concurs de promoció surti publicat en el transcurs de la 
primera quinzena de desembre i pugui estar resolt a finals de febrer del 
2007. Ara bè, els efectes econòmics seran retroactius des de setembre del 
2006. 
 
2. RETRIBUCIONS REHABILITACIÓ: 
S´ha acordat la creació d´un grup d´estudi dins de la Comissió de 
Seguiment, per poder abordar en profunditat aquest tema. 
CATAC ha recordat als responsables de l´Adm. que si el complement 
específic estiguès desglossat per conceptes (penositat, nocturnitat, 
comandament, responsabilitat, etc) seria molt fácil fer aquest analisi. 
Ara bè, hi ha temes, que son de fácil objectivació, i que s´han de 
regularitzar, en el transcurs de la vigencia d´aquest Acord: ens referim, 
evidenment, a l´equiparació de les retribucions dels educadors i els 
treballadors socials. 
 
3.PROCESSOS SELECTIUS: 
3.1. TREBALLADORS SOCIALS I PSICÒLEGS 
S´ha seguit treballant en el model d´aquestes futures oposicions. Les 
convocatories serien per àmbits, el Departament de Justicia, seria el 
nostre. 
El tipus d´examèn, s´ha de seguir estudiant, ja que tots els sindicats volem 
fer alguns canvis, en el model que ens ofereix l´Administració, que us 
relacionem a continuació: 
1.Part general. 50 preguntes tipus test, on descomptaran les errònies 
(aquest tema, es impossible de canviar per imperatiu de Funció Pública i ja  
en les noves oposicions al cos de tècnics especialistes –309 places- tambè 
s´aplicarà). 
2.Part especifica. 10 a 15 preguntes curtes. 
3.Cas pràctic: 2 a desenvolupar 1. Aquí cada àmbit, tindria els seus casos 
pràctics. 
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Els sindicats hem demanat que la part especifica sigui tipus test i que el 
cas pràctic es simplifiqui i que un sigui de presons. 
FASE DE CONCURS. En aquest apartat, l´Adm. ofereix que el personal de 
cada àmbit puntuï molt mes en les seves places (25-50%) que el personal 
d´altres àmbits. 
3.2. EDUCADORS 
El model d’oposició esta regulat per la llei de creació del Cos , que fa. Que 
una part del col.lectiu estigui exclòs de la part específica del temari i 
nomes hagi d´examinar-se del temari general. 
Pel que fa al model d´examèn, la part general es pregunta per epígrafs i la 
específica per temes, que es divideixen en 3 blocs. 
S´ha parlat de la possibilitat que el temari específic pugui fer-se tipus test 
(actualment, es donen 2 temes de cada bloc i cal desenvolupar-ne un de 
cadascun), però es un tema que caldrà seguir treballant i que dependrà 
molt de les reunions amb Funció Pública, cosa que no es fa ser gaire 
optimistes sobre que aquest canvi acabi arribant a “bon port”. 
En aquest punt, CATAC ha deixat molt clar, que independenment de que  
seguirem treballant en la millora de les proves d´aquests processos 
selectius per al personal de l’àrea de rehabilitació, volem un compromís 
dels responsables del Departament de Justicia de recol.locació dels 
interins que no els superin. 
El Director general, ens ha indicat que amb els increments de personal que 
tindrà el sector penitenciari aquests propers anys, ho pot garantir, com a 
minim, fins el 2010. 
 
 
DIA 22-11-06:  PIPE –BORSA 
 
1.PIPE: 
En la reunió s’ha tractat el tema que va quedar pendent en l’anterior 
reunió, l’explicació del calcul de l’index d’absentisme.  
Se´ns ha lliurat una documentació on s´explica la metodología utilitzada 
pels serveis d’auditoria de la Secretaria General per fer aquest càlcul. 
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Us fem un breu resum: actualment, nomès es pot calcular amb les baixes 
per IT, encarà que s´està treballant perque el 2007 es puguin incloure en 
aquest càlcul les absències no justificades i els dies d’indisposició sense 
baixa. Recordeu, que estem parlant dels paràmetres que s’utilitzen pel 
càlcul (tema, molt important, ja que es el que s’utilitzarà pels futurs 
pagaments d’aquest programa), però no dels descomptes individuals del 
PIPE. 
CATAC ha tornat a reiterar que es imprescindible dotar les oficines de 
personal de tots els centres amb una persona que gestioni aquest 
programa, que pel nostre sindicat hauria de ser un TMO. 
 
2. BORSA DE TREBALL: 
La responsable del servei de gestió de personal, ens indica que per fer 
front a la futura cobertura dels formadors i d´altres incidències, s´ha de 
tornar a obrir la Borsa de treball. D´acord amb el sistema pactat, s´agafarà 
el personal aprovat sense plaça de la darrera oposició, en aquest cas, la 
JU.015, que es l’última finalitzada TOTALMENT  i publicada al DOGC. 
Places. Els 55 següents de l´últim tall (tambè es repescarà els 12 suspesos 
en l´anterior Borsa). 
Calendari: 15.12.06. Proves fisiques al CAR de Sant Cugat.  18.12.06.  al 
16.2.07. Curs de formació. La part teórica s’efectuarà al Centre d´Estudis i 
la pràctica en diferents centres penitenciaris. 
 
3. ALTRES: 
3.1. ACORD DE PRESONS. Publicat al DOGC del 22 de novembre. 
3.2. EFECTES ECONÒMICS. La nomina de novembre ja esta tancada i es 
pagaran els següents endarreriments:reclassificació de centres, amb 
efectes 1.6.06 (recordeu, que nomès afecta a TMSI,GSI i GAM), HORES 
EXTRES (fins setembre), triennis dels nous funcionaris i errors del PIPE. 
Pel que fa a la nomina de desembre ens indiquen que pagaràn els 
increments pactats per al personal de cossos generals i als 
comandaments d´oficines i rehabilitació. Ara bè, els endarreriments no es 
podran pagar fins la següent, la de gener. 
3.3. TRAVESSES DE TRACTAMENT. 
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Es publicarà   a partir del 18 de desembre, la convocatoria per cobrir 
provisions provisionals de treballadors socials, educadors, psicòlegs, 
juristes i pedagogs. 
 
BARCELONA, 23 DE NOVEMBRE DEL 2006. 
SECCIÓ SINDICAL DE PRESONS CATAC-IAC. 
 
 

Con formato: Catalán


