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EL DEPARTAMENT MENTEIX I ATACA AL 
COLECTIU DE PSICÒLEGS INTERINS DE 

L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL 
 

Oposicions Cos Superior, psicologia. Àmbit execució 

penal: 
L’Administració entrega una proposta de document de treball en relació a unes 

hipotètiques bases per l’oposició de psicòlegs que podrien eliminar als 

interins, posant en perill el model de rehabilitació i tractament dels serveis 

penitenciaris catalans. 

 

Després de més d´un any d´espera i haver sentit un conjunt innombrable d’excuses 

per part de l’ Administració, el Departament finalment ha presentat un esborrany de 

bases que no coincideixen en res amb les del darrer procés selectiu. Afirmaven que 

el punt de partida serien les bases del 2010, però que inclourien modificacions en  

què havien treballat per la seva millora. CCOO vam traslladar la nostra desconfiança, 

i així s’ha confirmat novament, com en cada ocasió que poden, el concepte millora de 

l’Administració és totalment l’oposat als interessos dels seus treballadors.  

 

El Departament després de mesos traslladant el discurs de la importància d’atacar la 

situació de precarietat laboral dels seus treballadors, tant el president com el 

conseller de Justícia exposaven públicament la seva preocupació per l’elevat nombre 

d’interins en la Generalitat i el seu compromís en regularitzar la seva situació tan bon 

punt poguessin, destacant la seva implicació i el valor de la seva experiència. 

 

Doncs bé, l’Administració ens presenta una proposta lamentable, molt poc 

treballada que s’allunya per complet del que es va plantejar de bon començament i 

de la postura que defensa CCOO.  

 

El Departament trasllada el seu interès en què es portin a terme 3 proves en les 

quals fixa uns criteris del tot inacceptables, i altres qüestions sense desenvolupar;  

1. Primer exercici, sobre el temari específic del cos d’ accés de Titulats superiors 

i d’ accés al cos de psicòlegs, plantegen que només el superarien els primers 

280 aspirants per estricte rànquing de nota.  
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2. Segona prova; plantegen fixar una entrevista amb qualificació final d’apte/no 

apte.  

3. Addicionalment, plantegen un curs selectiu, sense cap contingut després de 

més d’un any d’espera, i del que veien el tarannà de l’Administració no 

esperem res favorable. 

 

Per tot això, CCOO hem sol·licitat reunió urgent al Director General, per plantejar 

la modificació i concreció d’unes bases reals que defensin l’interès del personal que 

presta serveis i que no han tingut opció a poder consolidar el lloc de treball que 

ocupen.  

En resum, el posicionament de CCOO en relació aquest procés; 

 Primer ens vam oposar al concurs previ que proposava Funció Pública i Csif, 

en salvaguarda del compliment dels Acords ratificats pels treballadors i 

defensant l’interès dels interins (majoria dels treballadors) que podrien haver 

perdut el lloc de treball sense haver pogut exercir el dret a consolidar-lo, 

podent-se arribar a desvirtuar reduint més l’escàs nombre de places de 

l’oferta publica. Després de l’oposició demanem la realització d’un concurs de 

mobilitat restringit on participin els aprovats i els que ja tenen la condició de 

funcionaris de carrera. Aquest últim grup (funcionaris de carrera) tindria 

preferència sobre l’altre. 

 

 En segon lloc, després de diverses reunions amb seccions sindicals, 

treballadors de tractament dels diferents centres penitenciaris, plataforma de 

psicòlegs i grups polítics, CCOO s’oposarà frontalment aquestes bases en 

la seva totalitat i en defensa dels treballadors, defensarà, entre altres 

mesures; 

 

1. L’ exempció de les proves que fruit de les competències pròpies 

resten més que contrastades.  

2. Exigirà l’eliminació de topalls i rànquings que limitin als aspirants que 

superin les proves. 

3. Exigirà l’eliminació, en tot cas, de l’entrevista de competències 

professionals amb caràcter eliminatori.  
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CCOO tornem a criticar la irresponsabilitat i falta d’empatia amb què actua aquesta 

Administració, la hipòcrita doble moral de quant convé mantenen el discurs fal·laç de 

suport als treballadors públics. Com entonen el discurs de defensa dels treballadors 

interins, i per una altra banda plantegen un procediment que amb aquest 

plantejament inicial, podria deixar fora del lloc de treball a tots els professionals del 

cos de psicòlegs de l’àmbit d’execució penal.   

 

 

CCOO continuarem lluitant, us mantindrem informats!! 


