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art. 155 
HO COM JUSTIFICAR LO 

INJUSTIFICABLE 
 

 
 

Avui   dia 23 de Novembre   la part social i l’Administració hem tingut dues reunions 

maratonianes, durant tot el matí, la primera del GRUP DE TREBALL PENITENCIARI  i 

tot  seguit la de COMISSIO DE SEGUIMENT.  

Sembla ser que no hi havia suficients dies durant aquets mesos per atendre les 

peticions sindicals, hi ho han enllestit en un dia les dues reunions.  

GRUP DE TREBALL PENITENCIARI. 

Borsa de treball:  

S´obre la borsa per treballar al Nadal de tècnics especialistes, amb caràcter de 

urgència ja que la DG es troba sense personal per cobrir les vacants i altres 

situacions.  

Tota la informació i la sol·licitud es farà per via telemàtica  a la  web del Departament, 

a partir del divendres 24.   

 

Promoció interna del D al C:  

 

L ´Administració preveu la convocatòria abans de finalitzar l’any però pot endarrerir-

se per el  moment polític. 

 

Oposicions i concursos:  

 

Psicòlegs: Es donen informació sobre la possible publicació del resultat de les proves 

abans de Nadal però creiem que serà després, i restarà  pendent entrevista, mèrits i 

curs selectiu.  



El concurs queda pendent i es té que publicar abans de la publicació del resultat de 

l’oposició.  

 

Juristes:  L’administració te que presentar les bases per la seva negociació. Durant el 

mes de gener.  
 

Treballadors socials: tenen que publicar els temaris, i després cal negociar les bases.  
 

Concurs de comandaments d´interior: 
Volen treure primer  les  places de Cap de Serveis, Crimo i CUE i una vegada resolt, 

aniria el de Cusis i Cafs, amb aquet panorama arribarem al 2020 donant tombs.  
 

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 

 
PRP:  

 

Queda pendent l’autorització per part d´Economia però la voluntat del Departament 

es continuar amb ell l´any 2018.  Aquet any el tenim assegurat.  

 

Horari Centre Obert Lleida: 

 

Aplicació del horari de 2*4 i demanem la homogeneïtzació dels horaris dels Centres 

Oberts i que hi haguí un mínim de 24 GMO¨s.  

També demanem que s´obri un grup de treball per negociar el model de Centres 

Oberts. 

L’Administració es nega en rotund a ampliar plantilla però sembla ser que si que pot 

crear noves places de Subdirector d´interior als Centres Oberts.  

 

Transport Penitenciari. 

Aquí cantarem la cançó “ tengo un coche nuevo pi pi pi... “: Irresponsabilitat per part 

de l’administració de no complir amb l´acord de transport.  

Un greu incompliment que te que solucionar la part  que ho ha generat.   

Una vegada mes es comprova la facilitat de l’administració per no fer els deures i 

utilitzar l’aplicació de l´art.155 com li convé amb l’únic objectiu de no atendre les 

peticions de millores laborals per part de la part social.  

 

Barcelona, a 23 de Novembre  del 2017. 

Secció sindical de presons. IAC- CATAC.

 


