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REUNIÓ COMISSIÓ SEGUIMENT 

20 de juny del 2007 

“MAS DE LO MISMO”  

 

Assistents Administració : Miquel T. Director general de Recursos i Règim de 
la SSPRJJ, Rosa T. Sots directora General de RRHH de la SSPRJJ, Elena 
Perez Subdirectora General de relacions laborals del Departament de Justícia, i 
Carme Turegano, responsable del servei de gestió de personal. 

SINDICATS: CATAC, CCOO i UGT. 

De forma previa el Dtor.general,  ens indica que de tots els punts que 
els sindicats els hi haviem fet arribar per afegir a l’ordre del dia de la 
reunió,  nomès poden afegir la promoció en el propi lloc de treball i la 
supressió del grup D. 

Així mateix, ens indica que el dia 2 de juliol s’efectuarà una reunió 
especifica amb el Secretari de Serveis Penitenciaris per parlar de 
temes de politica penitenciaria. 

A la reunió de Comissió de Seguiment del dia 10 de juliol, s’abordarà 
finalment la situació del MEDI OBERT(gracies a l’insistència del nostre 
sindicat, ja que l’Adm. volia, un cop més, deixar-ho pendent), així 
com del PIPE, grup B, Rehabilitació. 

Per setembre, es tractara d’oficines i del trasllat del CP.JOVES a 
Q.Camins, que iniciarà el procès de trasllat de centres fora de BCN. 

                     DESENVOLUPAMENT 

1.CONCURSOS I OPOSICIONS. 

1.1. JU.22. S’han rebut fins arà unes 3.400 instàncies. La 
previsió de desenvolupament d’aquest procès selectiu, segons 
les dades facilitades per l’ Adm, seria el següent: 



.prova psicotècnica, al voltant del 12 de setembre. 

.proves fisiques, a finals de setembre. 

.proves de coneixements i català, a l’octubre. 

.revisió mèdica, novembre. 

.curs selectiu a l’Escola de Policia (2 mesos i mig).3 de 
desembre. 

.resolució definitiva. primers d’abril.08 

1.2. NOVA BORSA DE TREBALL. 

A la gent del carrer que participa a la convocatoria JU.22, se’ls 
oferirà mitjançant un procediment que sortirà publicat a la 
pàg.web del departament, formar part de la borsa de treball.  

S’hauran d’inscriure entre el 25 de juny i l’1 de juliol. Tots ells 
hauran d’acceptar per escrit fer el curs de formació de 2 
mesos i mig (31 juliol -1 d’octubre). 

Els inscrits faràn una prova psicotècnica el 7 de juliol, i es 
seleccionara a 320 persones, per les proves fisiques (12 de 
juliol). D’aquests els 209 amb millor nota seran els que 
finalment faran el curs. 

Tots els que superin aquest procès de borsa, restaran exempts 
de fer-les en el procès selectiu. 

1.3. CONCURS D.  

Calendari de gestió: 22.6. Llistat provisional d’admesos i 
exclosos; 10.7. llista definitiva i proposta provisional de 
resolució; 20.9. proposta definitiva de resolució. 

1.4. OPOSICIÓ D. Es publicarà al DOGC al voltant del 15 de 
juliol. 

1.5. LLEI DE SUPRESSIÓ DEL GRUP D.  

Ens lliuren un esborrany de la futura  llei d’extinció del cos 
d’auxiliars tècnics, per fer al.legacions. Aquest procès va molt 
endarrerit (encara s’ha de passar el tràmit parlamentari), i 
dificilment, aquest any 2007 es podrà posar en marxa la 
primera promoció especial del D al C.  



1.6. CONCURS C. Es publicarà el proper mes d’octubre. 
S’ofertaran unes 300 places. 

1.7. OPOSICIÓ B. Un cop més i van ………. s’ajorna la seva 
publicació (la rapidesa en la dotació de places de directors, 
gerents , etc contrasta amb la “ventafosc” del grup B. Ara 
parlen de gener del 2008 i d’entre 75 i 100 places. 

Una altra demostració, de la rapidesa que tenen quan volen, 
us enrecordeu, del GMO, del delegat d’execució de mesures, 
oi, fa mesos que estan pendents d’implementació, ara bè, ja 
tenen configurada l’estructura directiva dels futurs centres 
oberts i tenen previst modificar la RLT. SERAN PLACES A-B, 
nivell 26, els directors i 24, els gerents i subdirectors. 

1.8. COMANDAMENTS INTERMEDIS. 

A finals de setembre es publicaran els de rehabilitació i oficines. El 
nou de vigilancia no s’efectuarà fins el 2008. 

1.9.OPOSICIÓ DEL GRUP C JU020.  El tribunal té previst reunir-se si no hi ha 
canvis de última hora el 22/06/07, per aprovar el llistat dels que han superat el 
curs selectiu i segurament  és farà l’acte públic de tria de places el 17 de juliol, 
encara que  no les ocuparan efectivament fins setembre. 
 
1.10. CONCURS I PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL D’EDUCADO RS. 
Al juliol el primer i el setembre la promoció espec ial del C al B. 
 
1.11. PROMOCIÓ EN EL PROPI LLOC DE TREBALL. 
Es mantè el calendari indicat a la reunió de la Com issió de Formació 
(finals de juny, llista provisional, a finals de ju liol la definitiva i al setembre 
la resolució definitiva.). 
MOLT IMPORTANT.- Quan publiquin el grau dels partic ipants es podrà 
renunciar al concurs. 
Pel que fa al 2on concurs, es publicarà el proper m es d’octubre, però s’ha 
acordat que els efectes econòmics siguin de data 1 de juliol de 2007. 
 
2. MOBILITAT:  S’iniciarà l’estudi amb els centres de BRIANS-1 i BRIANS-2, EL 
PROPER MES DE JULIOL. Amb aquesta finalitat es constituirà una Comissió 
amb participació d’un representant del departament de Política Territorial i 
Obres Publiques. 
 Des de CATAC hem insistit en que s’ha de potenciar l’ús del transport públic i 
l’Administració ha de donar facilitats per poder-ho fer. A tall d’exemple, en els 
futurs centres de EL CATLLAR i FIGUERES, SERIA MOLT SENZILL, AL 
NOSTRE ENTENDRE, QUE UNA DE LES LINIES URBANES DELS 
AUTOBUSOS DE TARRAGONA I FIGUERES TINGUI PARADA EN ELLS. 
 
3. DIMENSIONAMENT CUSI  I  CAF. 



Seguim igual, es a dir, sense concretar res. S’HAN LIMITAT A LLIURAR-
NOS COPIA DE LA DOTACIÓ ACTUAL DE CUSI  I  CAF, per ò EN CAP 
MOMENT HAN VOLGUT ENTRAR A FONS EN LA DISCUSIÓ DEL TEMA. 
 
ALTRES. 
.CATAC , HA DEMANAT QUE SURTIN A CONCURS DE MÈRITS LES 
PLACES DE COORDINADOR QUE EN EL SEU DIA VAN SER PRO VEÏDES 
PER LLIURE DESIGNACIÓ.  Lliurem copia als represent ants de 
l’Administració de la sentència guanyada pel nostre  sindicat al TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, que obliga a la repetició 
d’aquests processos i condemna en costes al Departa ment de Justícia. 
Així mateix, ens hem queixat de la modificació dels  codis de les places de 
directors a la RLT (ARA, COM JA HAN COL.LOCAT COM  GRUP A DE 
PRESONS A QUI ELS  INTERESSAVA), ja no fa falta, es pecialització de 
presons, poden tornar a ser dels cossos generals, d e psicolègs (us sona 
el perfil del nou director  de Figueres). 
Igualment, hem demanat que es paguin a les persones  que porten 
mesures penals alternatives i que ja fan funcions d e delegat d’execució 
de mesures. 
Lliurem copia als representants de l’Adm. de les pe ticions efectuades per 
alguns d’ells i  de la denegació  feta per la Subdi recció que les controla.  
 
 
  
 
Barcelona, 21 de  JUNY de 2007. 
 
 
 
 
Secció Sindical de Presons  
CATAC 
 
 


