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REUNIÓ GRUP DE TREBALL
25.7.2016
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.
Ordre del dia:
1. Transport del personal funcionari de centres penitenciaris
2. Calendari de processos selectius
3. Establir un calendari per a la negociació del nou acord distribuït per grups de treball amb
dret a assistir a les reunions com a deure inexcusable donat que no tenim cap delegats
alliberat per a treball exclusiu de la SSP.
4. Convocatòria de places provisionals via ATRI: possible intervenció de les organitzacions
sindicals en el procediment.
5. Convocatòria d’oposicions de Tècnics Especialistes.
6. Comissions de Serveis. Acordar la finalització, un cop es resolgui el concurs general, de
totes les comissions de serveis de llocs base de règim interior actualment autoritzades.
Cobertura de les noves comissions de servei necessàries en base al rànquing del citat
concurs.

Desenvolupament de la sessió:
Transport personal: els representants de l’administració presenten els canvis fets pels
propers sis mesos per poder garantir el trasllat del personal des dels centres fins la població
més propera. CATAC-IAC demana solventar el problema dels companys del CP Puig de
les Basses que acaben la jornada al migdia, ja que són deixats a l'estació de Figueres quan
l'autocar retorna a Girona sense cap ocupant. L'administració posarà solució a aquest
problema que no eren conscients de la mateixa. CATAC-IAC exigeix que no es demani als
treballadors les seves dades al pujar a l'autobús, fins i tot demanen el número de DNI. L'
administració informa que es demana per garantir la seguretat de tots i accedeix a informar
a les empreses de transport que demani només el NIP. Des de CATAC-IAC demanem el
manteniment del servei i dels pactes signats, és l' administració qui ha de buscar la solució
més eficient i econòmica, des de CATAC-IAC proposem altres solucions així com propis,
taxis…o no pagar el cotxe a algun director de centre amb els diners de tots els contribuents.
Calendari dels processos selectius: s'informarà en una nota informativa especial.
Calendari nou acord: sembla que l'administració no té cap intenció de fer-ho, la
sotsdirectora general de recursos humans i relacions laborals del Departament de justicia diu
que no està disposada a posar dates. Des de CATAC-IAC manifesten que no sabem per què
no volen fer un calendari i que si la propera reunió és a finals de setembre només hi hauran
tres mesos per negociar. Es la segona reunió que es fa de grup de treball penitenciari que és

el marc per a negociar el nou acord de l’àmbit penitenciari i de moment res de res. Volen fer
petits acords així com transport, borsa de treball, borsa de ATRI… però des de CATAC-IAC
creiem que tot va en el mateix paquet i s'hauria de fer un acord general.
ATRI: creació d'una nova borsa ATRI per informar als sindicats dels processos oberts,
seleccionar millor candidat, aconseguir una màxima eficiència tot i que des de l'administració
han dit, més de dos cops, que ells tenen discrecionalitat per posar el candidat. CATAC-IAC
recorda la plaça de cap de serveis del CP Dones que encara no està ocupada, i sembla que
ja té candidat i això que'l procés no està finalitzat. També es comenta alguna plaça ocupada
per la dona d'un subdirector. Total…que aquest subgrup no creiem que serveixi per molt.
Convocatòria oposicions tècnics especialistes: tot sembla que va per llarg ja que la reunió
entra en un poti poti de temes. Podem informar que serà el 2018 la data per una oposició o
concurs-oposició, també es parla de la promoció que falta del D al C dels quaranta
companys que encara l'esperen. L'administració insisteix en anar pas a pas, solucionar
concurs de trasllats per l'octubre, oposicions de tractament…
Comissions de Serveis: des de les organitzacions sindicals es demana l'acabament de les
comissions de serveis i que un cop resolt el concurs de trasllat s'ofereixin les places segons
ranking del concurs.
Borsa de treball per incorporar nous interins: des de CATAC-IAC demanem tota la
informació ja que només s'ens va fer arribar dues fulles i durant la passada reunió del grup
de treball es van presentar en el power point disset fulles. L'administració diu que la resta de
fulles no eren importants i eren una reiteració.
Acaba la reunió, quedant per la propera pel mes de setembre.

Us seguirem informant.

Barcelona, 25 de juliol 2016
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CATAC-IAC

