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    NOTA INFORMATIVA 
   REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT.  “NOU ACORD”   
   13  DE FEBRER DEL 2007. 
 
Assistents : Director general de recursos i règim penitenciari, Subdirectora 
general de recursos humans i   Responsable de gestió de personal. 
Sindicats:  CATAC-IAC,  CCOO i  UGT. 
 

1. CONCURSOS I OPOSICIONS. 
 

1.1. COMANDAMENTS INTERMEDIS: ÀREA VIGILÀNCIA. 
 Finalment, el proper 21 de febrer es reunirà la Junta de Mèrits, per treure el 
llistat definitiu de mèrits (s’han de resoldre unes 200 al.legacions, la majoria 
d’elles en l’apartat de formació i perfeccionament).Entre el 5 de març i el 5 
d’abril s’efectuarà el curs formatiu-selectiu, que es farà per torns i combinarà 
una part presencial amb treballs “on line”. En principi, si no hi ha  mes retards 
de gestió, a mitjans d’abril podria estar resolt aquest concurs. 
MOLT IMPORTANT.- Per fer el curs es seleccionarà el total de places que 
cal cobrir + un 50% de les resultes totals. 
1.2. CONCURS RESTRINGIT CC-CS. Ja esta nomès pendent de la seva 

publicació al DOGC.  
1.3. CONCURS D’EIET. Falten per ofertar dues places( d’Homes i 

Brians-2). L’excusa de l’Adm ( i van ......), manca de pressupost. 
1.4. CONCURS TRASLLATS ADM.CENTRAL. S’han presentat 34 

persones. Esta previst  que la propera setmana surti el llistat 
provisional d’admesos i exclosos.  

1.5. RESTRINGIT GAM A GSI. Aquest concurs no el tenien ni previst, però 
accepten convocar-lo. 

1.6. OPOSICIONS C. JU.20.S’estan fent les proves de la revisió mèdica, 
els resultats es coneixeran el proper 22 de febrer, data de reunió del 
Tribunal.         CURS FORMATIU-SELECTIU: DEL 26 DE FEBRER AL 
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23 DE JUNY (la part teòrica  del 26.2 al 27.4 s’efectuà a l’Escola de 
Policia de Mollet). 

1.7. Nova oposició del C (400-450 places). Oferta a finals d’abril. 
Convocatòria. Maig.  1ª prova. Juliol. Curs. Octubre-novembre. 
Tornaran a repetir una nova campanya de difusió als mitjans de 
comunicació.  
Hi haurà alguns canvis en les proves: tornaran a separar la part 
general i la especifica. Primer, psicotècnic i temari general i desprès, 
en un interval curt (15-20 dies), català i temari especific. 

1.8. Oposició GRUP D. Oferta de 82 places (+10% addicional) a mitjans de 
març. La convocatòria sortiria tambè el mateix mes de març.  

1.9. Oposició GRUP B. Sense data. Ens lliuren un esborrany del temari de 
la part especifica amb 39 temes. 

1.10. Concurs trasllats GRUP D. La propera setmana ens han de lliurar 
l’esborrany amb les bases de la convocatòria i les places que 
s’oferiran.        

1.11. BORSA DE TREBALL. DIA 16-2. Proves fisiques al CAR de Sant 
Cugat). S’ha convocat a 450 persones.  

1.12. CONCURSOS COMANDAMENTS REHABILITACIÓ i OFICINES. Ens 
lliuren copia dels respectius esborranys. Tenim problemes en tots 
dos (places de coordinador en rehabilitació), però 
fonamentalment, en el d’oficines. Per CATAC es absurd que els 
Caps d’oficines s’especialitzin i no els encarregats i el personal 
base. Recordeu que el nostre sindicat sempre ha defensat la 
potenciació del grup B dins l’àrea d’oficines. Pel que fa als 
coordinadors no estem d’acord amb el manteniment de les places 
nomenades per lliure designació i volem que surtin a concurs 
totes les places (semioberts BRIANS i QC, DERT i DAE Q.C, PHPT 
i Psiquiàtric Brians). 

1.13. PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL. GRUP D. Esta tot molt 
endarrerit. No s’ha iniciat encarà la tramitació de la Llei d’extinció 
del Cos, i això, que segons l’Adm. es una llei curta de nomès 2-3 
articles. Això si, ara en lloc del 50% oferiran el 75% de les places 



Tel 93 3173151 
Fax 93 3173202 

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

  PRESONS 
 Secció Sindical 

 
 
 
 
 
 
 
 

data 

Pàgina 3 de 1 

 

en aquesta 1ª convocatòria, però dubtem que aquesta es pugui 
efectuar aquest any 2007. 

   
2. PROMOCIÓ EN EL PROPI LLOC DE TREBALL. 
S’han presentat 809 instàncies.  La propera setmana esta prevista la  1ª 
reunió del  Tribunal, per iniciar  la seva tramitació. Ara bè, a hores d’ara 
continuem sense saber, si sera possible reduïr el temps inicial de 
consolidació del grau personal. Segons l’Adm. ha de ser el Tribunal qui 
faci aquestes gestions amb Funció Pública.  
 
3. NOMINA DE GENER.  
La subdirectora general ens informa que ja s’han arreglat les taules 
retributives, i que  els errors produïts en el pagament de diferents 
conceptes (reclassificació de centres, pujada de treballadors socials i 
cossos generals, nivells comandaments oficines i rehabilitació) es 
regularitzaran en la nomina de febrer. 
4. APLICACIÓ NOUS HORARIS DE CAPS DE SERVEIS. 
Finalment,  la data escollida es el proper 20 de febrer (si previament, 
s’ha publicat en el DOGC la resolució del concurs restringit). Els efectes 
econòmics de la reorganització es pagaran a data 1 de febrer a CUSI, 
CUAM (com a CAF) i Caps de Serveis.  
5. NOVES REUNIONS COMISSIÓ SEGUIMENT:  20  i 28 Febrer i 15 de 

març. 
 

      
Barcelona, 14 de febrer del 2007 
SECCIÓ SINDICAL DE PRESONS 
CATAC-IAC 
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