
 

COMISSIÓ SEGUIMENT ACORD 
15.03.2010 

Assistents Administració: Assumpta H. sotsdirectora general de Recursos 
Humans i Econòmics; Ferran D. sotsdirector general de Recursos Humans i 
Relacions Laborals del Departament Justícia; Rosa P. responsable de Planificació 
i Promoció de Recursos Humans, Ferran C, cap de secció de Selecció i Provisió i  
Jose L. V. cap del servei de Gestió Penitenciària. 
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT 
Ordre del dia: 
Esmenes als diferents esborrany de Convocatòria: 
1.- JU026 
2.- JU27 
3.- Concurs de trasllats 
4.- Concurs restringit CP Joves 
Desenvolupament reunió: 
1.- Oposició grup C JU026: Ferran C., cap de secció de Selecció i Provisió,   
ens fa arribar les observacions presentades per els diferents sindicats, 
bàsicament tots demanàvem que la JU026 seguis el model de la anterior 
convocatòria la JU023, i finalment ens informen que accepten que  pel que fa a 
l’excepció de la prova de capacitat física per qui l’hagués superat en anteriors 
convocatòries i que el resultat d’aquesta fos  d’apte o no apte i no amb 
puntuació com reflexava l’esborrany presentat per l’Administració.  
CATAC, UGT i CCOO demanen que el primer exercici de la primera prova, part 
general temari, sigui de  100 preguntes tancades i puntuí sobre 10 punts i no de 
50 preguntes tancades i amb una puntuació de fins a 5 punts com plantejava 
l’esborrany. L’Administració ho accepta. 
Els aspirants que participin en el torn de promoció interna no faran la prova 
psicotècnica. 
L’excepció de les pràctiques del curs selectiu per als interins amb 6 mesos 
antiguitat o bé gent de la borsa que l’hagi fet. 
Han suprimit  3 temes de oficina gestió econòmica,penitenciaria i personal. 
Ferran D., sotsdirector general de Recursos Humans i Relacions Laborals del 
Departament Justícia, diu que davant la petició dels sindicats estudiarà  dividir 
les proves en dos dies: fer la part general un dia la part i la part  específica un 
altre, i el psicotècnic fer-lo coincidir amb algun dia d’aquests dos. 
La calendarització d’aquest procés selectiu és: 30 o 31 de març publicació al 
DOGC de l’ oferta i la convocatòria de l’ oposició. L’ inici de les proves, es faria la 
segona quinzena de juny i el curs selectiu després de l’estiu. 
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2.-Oposicions psicòlegs JU027: l’Administració ens avança que  la 
convocatòria podria ser de  115 places de l’àmbit d’execució penal, però encara 
no ho tenen del tot clar (poden ser 5 places més amunt o 5 places més avall). 
Ens informen que actualment hi ha menys de 115 interins i que en aquesta 
oferta sortiran les places de psicòlegs del CP Puig de les Basses i les places de 
psicòlegs CO Girona.  
L’estructura de l’oposició de psicòlegs serà de: 
Primera prova: consta de tres exercicis (part general temari, qüestionari de 100 
preguntes tancades amb quatre opcions de resposta; part específica temari, 
qüestionari de 100 preguntes tancades amb quatre opcions de resposta, i 
qüestionari sobre la part del temari corresponent a l’àmbit d’execució penal, 
qüestionari de 100 preguntes tancades amb quatre opcions de resposta) 
Segona prova: consta de dos exercicis ( supòsit pràctic i adequació 
psicoprofessional). 
Tercera prova: coneixements de llengua (catalana /castellana qui no estigui 
excempt). 
L’Administració informa que les respostes negatives descompten, i respecte al 
supòsit pràctic serà  sobre les funcions però no tipus test, seran 4 casos pràctics 
a escollir-ne un  amb 10 preguntes de resposta breu. Respecte a les proves 
mediques l’Administració informa que les ha de passar tothom estigui o no 
exempt curs selectiu.  
Ferran D. diu que és millor fer coincidir al mateix dia les proves perquè si no és 
més estressant per l’aspirant. Els sindicats  li recorden que es va fer en la JU020 
i va ser un desastre. 
Referent al curs selectiu, hi haurà l’excepció del curs selectiu per l’aspirant que 
porta més de sis mesos com interí. 
CATAC ha demanat exempció del psicotècnic i entrevista a qui porta més de 6 
mesos, l’Administració diu que no hi haurà entrevista i el psicotècnic serà per 
tothom. 
3.- Convocatòria formadors: en l’esborrany presentat per l’Adminstració  és 
donava excessiva puntuació a l’experiència formativa i els sindicats demanen 
reproduir la convocatòria anterior. A CATAC hem manifestat que aquesta 
convocatòria es totalment discrimitoria perquè l’Administració ha informat que 
es  no es pagaran les  dietes i els desplaçaments, aleshores entenen que  només 
fera formació gent de Barcelona, hem posat l’exemple i denunciat el curs 
d’assistència obligatòria, RISCANVI, que no s’estan pagant els desplaçaments ni 
les dietes a la gent de fora de Barcelona els quals  han estat obligats a 
desplaçar-se. L’Admistració no hi diu res.  
4.- Concurs general C: CATAC demana que és rebaixi la puntuació per als 
cursos de formació i perfeccionament de 18 a 15 punts i informem que la 
puntuació per els idiomes s’ha rebaixat a un màxim de 3 punts quan en les 
anterior convocatòries la puntuació era fins un màxim de 4 punts. Ferran C. diu 
que és millor així, CATAC diu que d’aquesta manera sempre hi hauran 
diferències i no hi hauran igualtat de condicions perquè l’Adminitració no és fa 
càrrec de la formació de forma igualitària, a les províncies de Girona, Tarragona 
i Lleida hi ha menys oferta formativa, per tant és excessiva la puntuació que se 
li dona a la formació. CATAC ha recalcat que aquesta postura  sempre ha 
mantingut i mantindrà. 



 
5.-Concurs restringit CP Joves: CATAC ha recordat a l’ Administració que es 
important l’ elaboració d’ unes noves bases pels concursos restringits de 
tancament de centres penitenciaris. Ferran C. assenteix i diu que les bases s’han 
de canviar però no ara.  
 
Es demana concurs de comandaments per al CP Puig de les Basses.  
 
Es demana als representats de l’Administració que recordin a les direccions dels 
CP Model i CP Quatre Camins convocar seccions sindicals per el tema d’horari 
dels CS. L’Admistració ha dit que així ho farà. 
  
CATAC demana que s’anul�lin totes les sol�licituds d’assumptes propis dels dies 
08 i 09.03.10 fins que no tinguin clar que faran al respecte. En el CP Lledoners i 
en el CP Girona hi ha gent que ha fet la sol�licitud d’assumptes propis per aquest 
dies davant la indicació de les direccions dels centres penitenciaris de 
descompte del PIPE   en cas de no presentació de justificant de no assistència al 
lloc de treball. L’Admistració ens aclareix que això no ha estat decidit i que ho 
tornaran a aclarir a les direccions del centres penitenciaris. 
 
En la propera reunió de la Comissió de Seguiment és tractaran el temes 
pendents de la reunió del dia 09.03.10, avui únicament era la reunió per 
treballar les esmenes als diferents esborranys. 
 
 
  
Us seguirem informant.  
 
Barcelona, 15 de març de 2010  
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 

 


