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REUNIÓ  DEL GRUP DE TREBALL  

16.11.2016 
 
Assistents Administració: Alfons R.: sots director general de recursos 
humans i econòmics, Maria Jose M.: sotsdirectora general de recursos humans 
i relacions laborals del Departament de justícia i Montse R. responsable àrea 
relacions laborals del Departament justícia. 

Assistents sindicats: CATAC-IAC, CSIF, UGT i CCOO.  

 

Desenvolupament de la sessió: 
1. Posicionament  de les organitzacions sindicals r especte, a última 
proposta negociadora relativa, a la borsa de trebal l de personal del cos 
tècnic d'especialistes. 
La IAC-CATAC diem que no firmarem cap acord nou en relació a la creació 
d'una borsa de treball d’interins.  
La nostra proposta és mantenir l’acord al que vam arribar al 2006 que, tot i que 
la seva finalitat era realitzar contractacions de forma excepcional, al final s’ha 
convertint en una regla. 
La proposta actual de l’Administració és tracta d’una “oposició encoberta”, i no 
es pot parlat de cobrir els APS i baixes amb nou personal interí, sense donar 
alternatives als actuals treballadors per a consolidin el seu lloc de treball. 
La configuració de la nova borsa, el seu accés i cessament, implica la 
col·locació “dels amics de”, i no millora la qualitat del servei, especialment quan 
des dels equips directius s’insinua que qui tingui “informes negatius” serà 
exclòs de la borsa. Hem de tenir en compte, que en moltes ocasions, aquests 
informes es realitzen quan la persona exigeix l’exercici d’un dret que la llei li 
confereix. 
Entenem que l’Administració té l’obligació de cobrir els llocs de treball 
necessaris per a la correcta prestació del servei, i garantitzar plenament els 
drets del tots els treballadors. I això no és pot fer reformant una borsa d’interins, 
sinó convocant oposicions, garantitzant que es puguin consolidar els llocs de 
treball, i amb la correcta configuració i dotació de les plantilles.  
 
2.- Concurs de comandaments 2008 i concursos de com andaments de les 
àrees d'oficines, interior i tractament. 
L'Administració manifesta tenir tota la feina feta però, estan a la espera que es 
resolgui les demandes que s'han interposat per veure com queda la llista 
definitiva. Un cop que la tinguin, la convocatòria de la resta de concursos vindrà 
donada.   
 
 
 
 
 



Via Laietana 57  4t 3a 
08003 Barcelona  
Tel. 93 317 31 51 
Fax. 93 317 32 02 
sindicat@catac.cat 

 

 
 
3.- Oferta pública.  
El calendari pel que fa als psicòlegs, juristes i treballadors socials es manté.  
Pel que fa al psicòlegs, ens diuen que les bases no seran les mateixes que les 
del 2010, ja que estan acabar de perfilar tot el què es refereix al curs selectiu.  
 
La seva intenció és enllestir-ho en breu, per poder complir amb el calendari, i 
poder negociar-ho amb tot l'àmbit. Ens recorden que tot i no estar les bases, els 
temaris estan penjats a la web. 
Pel que fa als treballadors socials, la publicació del temari específic no està 
perquè aquesta és una tasca que depèn de la coordinació amb altres 
departaments. Tot i així, estan mantenint reunions de coordinació per tenir-ho 
quan abans millor. 
 
Pel que fa a les propostes de noves oposicions, ens diuen que un cop s'aprovin 
els propers pressupostos, de les 7000 places que el Govern ha dit que 
convocaria, el Departament en demanarà per Educadors socials i Tècnics 
especialistes. Però fins l'aprovació del decret que concreti la repartició, no 
sabrem quins seran els números. El Departament reitera, com en la última 
reunió del grup de treball, que en cas de prioritzar ho faria a favor dels 
educadors socials. 
 
4.- Calendarització de la promoció interna del D al  C. 
Ens diuen que en aquest moments no el tenen confeccionat degut al gran 
nombre de processos, en matèria de recursos humans oberts, però que quan 
ho facin es farà del 100% de les places. 
 
Us seguirem informant,  

Barcelona, 16 de novembre 2016  

Secció sindical de presons  

IAC-CATAC  

 
 
 
                                                                                                   


