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RESUM REUNIÓ COMISSIÓ SEGUIMENT 

02/10/2007 
 

Assistents Administració:  Carme T.  Responsable planificació i promoció 
RRHH,Joan Pere Q, Cap del servei de medi obert ,Rosa T, subdirectora general de 
recursos humans i Miquel T, Director general de recursos i  règim penitenciari. 
Assistents Sindicats: CATAC, CCOO i UGT. 
ORDRE DEL DIA: 
1.REHABILITACIÓ. Sistemes de selecció i provisió. 
2.CP.BRIANS-2. 2ª FASE. 
3.MEDI OBERT. 
4.INFORMACIÓ PROCESSOS SELECCIÓ I PROVISIÓ. 
5.DIMENSIONAMENT CAF  I  CUSI. 
6.PLACES DEL GRUP B. 
7.ALTRES. 
                                    DESENVOLUPAMENT 
1.REHABILITACIÓ. 
Ens informen que continuen negociant amb Funció Pública el decret que 
permetria regular per part del Departament de Justícia els processos de 
selecció i provisió del personal de rehabilitació. 
Ara bé, tal com esta articulat, pel comentaris que ens han fet (no ens han 
lliurat cap esborrany), a CATAC veiem difícil que aquest decret pugui superar 
el filtre de la Mesa Sectorial, ja no només per que Funció Pública no veu clar 
com encaixa aquest model amb la resta de processos de selecció i provisió 
d’aquests mateixos col.lectius  d’altres departaments( no oblideu, que 
aquests col.lectius son transversals, es a dir, hi ha molts treballadors socials, 
psicòlegs, etc en altres departaments de la Generalitat), sinó per la pressió 
de departaments, com Educació i Acció Social i Ciutadania. 
2.BRIANS-2: 2ª FASE. 
El Director general ens informa que per restriccions pressupostàries 
ordenades pel Departament d’economia i finances , s’ha hagut de retallar el 
desplegament de personal, de les 310 places previstes a només 200. 
Igualment, ens anuncia que els propers exercicis econòmics seran també 
restrictius. 



En definitiva, a l’octubre obriran 4 mòduls residencials més , Infermeria (la 
part d’orgànics) i el DAE, així mateix, volen potenciar l’ocupació del DERT, 
amb les següents dotacions de personal: 
CUSI. 15    GSI.  12    GAM-V.  15      GAM-P.   68     GO.  23  EDUCADORS.  12 
JURISTES.  6   PSICÒLEGS.  6   MESTRES.  7   TREBALLADORS SOCIALS. 6 
E.A.ADM.  3    C.E.AT.ESPECIALITZADA.  3   PROFESSORS.GES  3 
AUX.ADM.  3    PROPIS.  2   METGES.  3   DUI.  2   AUX.SANITARIS.  9 
Per CATAC aquestes dotacions son absolutament insuficients per posar en 
marxa els nous serveis, i com sempre, això s’haurà de fer a costa 
d’empitjorar les condicions de treball ens els equipaments ja en 
funcionament. 
Per CATAC, com a màxim, s’haurien de posar en funcionament dos nous 
mòduls residencials aquest mes d’octubre i esperar l’incorporació definitiva 
de tot el personal (110 persones) el proper mes de gener per posar  en marxa 
la resta. 
Davant el posicionament ferm de la part social, el Director general ens ha 
indicat  que els 4 mòduls no s’obriran tots de cop, sinó de forma gradual, 
igual que l’ocupació del DAE i el DERT. 
3. MEDI OBERT. 
Ens lliuren un nou esborrany de model de medi obert, en que no queda 
definit res, ni dotacions, ni horaris, ni nivells, ni complement específic, al 
contrari, tornen a la carrega, en les funcions del GMO a intentar que efectuïn 
tasques sanitàries com el control d’analítiques. 
Tots els sindicats hem expressat  la nostra oposició a l’assignació d’aquesta 
funció i hem presentat diferents objeccions a altres aspectes del document. 
El Director general, ens ha comentat que es només un primer document de 
treball i que li fem arribar les nostres propostes per escrit. CATAC ho farà de 
forma inmediata. 
4.OPOSICIONS I CONCURSOS. 
4.1. CONCURSOS DE COMANDAMENTS D’OFICINES I REHABILITACIÓ. A 
principis de novembre, un cop estigui resolt el concurs de promoció en el 
propi lloc de treball (nivells). 
4.2. OPOSICIÓ C. JU.22 . El dia 3 es reuneix es reuneix el Tribunal, esta 
previst que el dia 4 o 5, surtin els resultats de les proves físiques. 
4.3. OPOSICIÓ D.JU.21. Dia 4.10.07. publicació llista provisional d’admesos i 
exclosos. A finals d’octubre la llista definitiva i en el transcurs del mes de 
novembre les proves (el 10.11 la 1ª i el 24.11, si no hi ha retards). 
4.4. CONCURS D. Es preveu la seva resolució definitiva a mitjans d’octubre. 
4.5. NOU CONCURS DEL C.  Febrer del 2008. 
4.6. CONCURS DE PROMOCIÓ (NIVELLS). 2 o 3 d’octubre. Llista definitiva. Hi 
ha 10 dies de termini per fer al.legacions. A finals d’octubre es publicaria al 
DOGC i el seu pagament (amb efectes retroactius inclosos) la farien amb la 
nomina de desembre. 



Pel que fa al segon concurs, es posaria en marxa el proper mes de novembre. 
 
4.7.LLEI D’EXTINCIÓ DEL GRUP D. Encara no ha estat aprovada pel Consell 
Tècnic. Ara comenten que han sorgit objeccions d’altres departaments 
(Educació, Salut), que han originat aquest retard.  
5.DIMENSIONAMENT CAF i CUSI. S’ajorna a la propera sessió de la 
Comissió. 
6.PLACES DEL GRUP B. 
Ens lliuren un nou esborrany de funcions del grup B, en que segons ells han 
afegit algunes millores. CATAC no les veu per enlloc, ja que l’únic canvi 
respecte al lliurat el 12 de juliol , es afegir a les funcions del TMI la tasca de 
gestió del programa de videoconferències. 
Sobre aquest tema, el Director general, indica que només han rebut esmenes 
de CATAC i demana als altres sindicats que li facin arribar les seves 
propostes. 
 7.ALTRES. 
POLITICA PENITENCIARIA. UGT denúncia el tracte de favor als membres de 
“l’observatori”, “l’objectivitat dels quals tots coneixem”. Es un fet molt greu 
que la pròpia Administració (mitjançant el seu secretari sectorial) ordeni que 
s’obrin informacions reservades per totes les denúncies que siguin 
canalitzades per aquest “organisme”. 
CCOO i CATAC hem demanat una reunió urgent amb el secretari de serveis 
penitenciaris per parlar d’aquest tema. 
I que consti, que el problema no son les informacions reservades, sinó com 
sempre les formes, el nostre sindicat esta d’acord que s’obrin quan faci falta, 
però  també que l’Administració defensi els seus treballadors i actuï  d’ofici 
contra els interns i les persones que els ajuden, quan es demostra que les 
denuncies son falses.  
Perquè no heu d’oblidar que estem parlant de la comissió d’un delicte. 
 
 
 
BARCELONA, 2 D’OCTUBRE DEL 2007. 
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