
REUNIÓ GRUP DE TREBALL  
25.7.2016 

REHABILITACIÓ 
 

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. 
CALENDARI PROCESSOS SELECTIUS DEL COLECTIU DE REHABILITACIÓ: la 
proposta de temporalització per part de la Direcció General sembla ser que la tenen molt 
estudiada i volem complir amb l’oferta publica del 2015,per això han establert el següent 
calendari; 
-1.Psicòlegs  Convocatòria     Novembre  2016               1º Examen      Maig          2017 
-2.Juristes     Convocatòria     Maig           2017               1º Examen      Desembre 2017 
-3.T. Socials  Convocatòria     Desembre  2017               1ºExamen      Juny           2018 
 
Per part dels sindicats es pregunta  als representants de l´Administració pel col·lectiu 
d’educadors socials, donat que és un  col·lectiu molt nombrós  que mai han tingut l´ 
oportunitat de consolidar les seves places. La resposta és que  per un tema de pressupostos 
no pot haver oferta pública  al 2016 però que al llarg d’aquest any es treballarà perquè es 
contempli en els següents pressupostos i es faci la convocatòria l’any 2018 i el primers 
exàmens a finals del 2018. 
CATAC-IAC li va preguntar a la subdirectora pel desenvolupament de les proves del 
col·lectiu de Tractament i ens va remetre a les pròximes reunions, sense voler avançar res, 
malgrat que tenen una idea molt clara del que volen fer que inclou un curs selectiu però  a 
priori expressen voluntat de diàleg. Les OOSS li van recordar que les bases ja estaven 
pactades però sembla que pel que fa aquest  punt haurà sorpreses. 
Per últim es va parlar del concurs de trasllats del col·lectiu de Rehabilitació però no ens 
posem d’acord ni sindicats ni  l´Administració i no sabem com acabarà tot plegat.  
CATAC-IAC vol que es garanteixi els llocs de treballs de tots el interins de tots els companys 
i companyes de Tractament independentment del moment del concurs. 
La nostra valoració és positiva respecte al compromís de temporalització per part de l´  
Administració respecte a la posada en funcionament dels processos selectius del col·lectiu 
de Rehabilitació però falta per veure el fons de com es portaran a terme les diferents proves 
selectives per garantir que tot es desenvolupi amb el màxim de transparència i objectivitat 
sense oblidar-nos de com es valorarà tota la tasca desenvolupada pel col·lectiu de 
tractament al llarg d’aquests anys que no s’han convocat oposicions i han ocupat una plaça 
com interins i interines. 
Estarem molt atents per intentar garantir els drets  d’un col·lectiu massa oblidat per la 
Administració 
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Secció sindical de presons  
CATAC-IAC 

 
Intersindical Alternativa de Catalunya 

Via Laietana, 57, 4t. 3a. 
08003 BARCELONA 

PRESONS 
Secció Sindical 

www.catac.info 

 
Tel 93 3173151 
Fax 93 3173202 

 
e-mail penitenciaricatac@gmail.com 

e-mail sindicat@catac.cat 

 

 

mailto:penitenciaricatac@gmail.com

