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    NOTA INFORMATIVA 
   REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT.  “NOU ACORD”   
   18  DE MAIG DE 2006. 
 
Assistents: ADM: Director general de Recursos i règim penitenciari, subdirectora 
general de Recursos Humans ,  Responsable de gestió de personal i Cap del 
Servei de Centres. 
Sindicats:  CATAC-IAC,  CCOO i  UGT. 
 

1. CONCURSOS I OPOSICIONS. 
 

1.1. CONCURS DE TRASLLATS C. Finalment, sortira publicat al DOGC el 
22 de maig. Aquesta resolució comportarà el cessament  d´uns 60 
interins, que seran recol.locats en els llocs que quedin vacants, per 
ordre d´antiguitat. Per fer-ho s´efectuarà un acte públic, dijous 25-5-06 
al Centre d´Estudis. 

1.2. CONCURS D. La seva resolució definitiva, s´endarrerira 
considerablement, ja que l´Adm. ens informa que fins el 28 o 29 de 
maig no es reuneix la Comissió d´avaluació, per la qual cosa, al nostre 
entendre, la seva publicació al DOGC, se´n pot anar perfectament a 
finals de juny. 

1.3. RESTRINGIT GAM A GSI. Aquest concurs si que esta resolt, però 
l´Adm. no sap encara quan es publicarà al DOGC. 

1.4. OPOSICIONS C i D. La Comissió de Seguiment ha acordat recomenar 
als dos Tribunals, per evitar distorsions en els centres i facilitar el 
gaudiment de les vacances, que la presa de possesió de les persones 
que han superat aquests processos selectius, es faci la 2ª quincena de 
setembre. Previament (durant la 1ª quincena de juliol), s´efectuarà 
l´adjudicació de places, mitjançant els corresponents ACTES 
PÚBLICS. 
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1.5. NOVES OPOSICIONS. Finalment, l´Adm. ens ha confirmat que es 
farà una segona oposició del grup D, d´unes 80 places. Abans de 
l´estiu es fara l´oferta pública i el setembre, podria sortir la 
convocatoria. Valorem molt positivament aquest fet, que permetrà 
regularitzar la situació dels interins del D, que no han superat 
l´anterior procès selectiu. Aixa mateix, ens indiquen, que a finals 
de juny o primers de juliol, sortira la convocatoria de la 2ª 
oposició del C (150 PLACES).        

1.6. BRIANS-2. Abans de l´estiu, sortira l´oferta pública d´oposicions 
per una part de les places de vigilancia del futur centre 
penitenciari de Brians-2 (unes 300 aproximadament).  

1.7. NOU CONCURS RESTRINGIT GAM-GSI el primer semestre del 
2007. En aquest nou concurs, a requeriment dels tres sindicats, 
l´Adm. ha acceptat  afegir les places que no s´han cobert en 
aquest últim, a les del que quedava pendent.  Per tant, l´oferta per 
centres sera la següent: 
CP.PONENT. 18 (8 + 10).      CP.HOMES BCN.  20 (10+ 10). 
CP.BRIANS.   30 (15 + 15)     CP.QUATRE CAMINS.  20 (10 + 10). 

 
2. VACANCES I PREMI D´ANTIGUITAT. 
Finalment, l´Adm. ha acceptat fer una instrucció als centres per regular 
el gaudiment d´aquests als diferents colectius. 
A grans trets, i a falta de lligar alguns petits serrells (personal de cap de 
setmana), s´ha acordat que els 3 dies extres de vacances, respecte als 
20 normals, així com els corresponents als premis d´antiguitat, 
s´assimilen en el seu gaudiment al funcionament dels dies de C.F i  A.P. 
 
3. BORSA DE TREBALL. Els 70 seleccionats de la llista d´aprovats del 

C sense plaça, faran les proves fisiques el dia 30 de maig al CENTRE 
D´ALT RENDIMENT  de Sant Cugat. S´ha acordat, que els que les 
superin i entrin a treballar, restaran exempts de fer-les, en les 
properes oposicions en que que aquestes ja estiguin implantades 
(BRIANS-2). 



Tel 93 3173151 
Fax 93 3173202 

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

  PRESONS 
 Secció Sindical 

 
    
   

data 
Pàgina 3 de 1 

 

 

4. OFICINA UNIFICADA. Ens informen del projecte pilot que volen 
efectuar en el Centre Penitenciari de Quatre Camins del 15 de 
setembre al 31 de desembre d´aquest any. 
S´ha acordat constituir una comissió de supervisió, per controlar el 
desenvolupament d´aquest projecte. 

      
5. COMISSIÓ DE FORMACIÓ.  1ª reunió el 9.6.06. 
 
6. NOU REGLAMENT PENITENCIARI.  El Dtor. general ens informa de 

l´estat actual de tramitació del projecte de Decret de Reglament 
Penitenciari. Ens ha indicat, que han inclòs en el mateix, la major 
part de les al.legacions que els sindicats els hi haviem fet arribar, i 
algunes d´altres col.lectius, i que esperen que pugui ser aprovat 
abans de finals d´any. 

 
7. NOU ACORD.  Tots els sindicats hem manifestat al Director general, 

la nostra preocupació pel retard que poden patir molts punts 
d´aquest Acord, com a conseqüencia de les circumstàncies 
politiques actuals, ja que Funció Pública es una de les arees 
afectades per la “reorganització del govern”. 

 
 
REUNIÓ DE BORSA.  19 de maig de 2006. 
 
S´ha fet un repàs dels interins desplaçats pel concurs del C, i del 
procediment a seguir per la seva recol.locació, atès les disfuncions 
produïdes (ofertes telefoniques per antiguitat dels llocs vacants, etc). 

      
     ACTE PÚBLIC:  RECOL.LOCACIÓ D´INTERINS . 
      
     DIJOUS.    25 DE MAIG.   9.00 H.  CENTRE D´ESTUDIS. 
      
BARCELONA, 20 de maig de 2006. 
SECCIÓ SINDICAL DE PRESONS DE CATAC. 
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