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GRUP DE TREBALL: CCOO REBUTJA 
FRONTALMENT LA PROPOSTA DE BASES 

PER PSICÒLEGS 
 

 

La reunió s’inicia amb l’anunci de comiat del subdirector general de Recursos 

Humans i Econòmics, Alfons R. Desitgem que el nomenament del nou o nova 

responsable representi un canvi d’actitud en relació als plantejaments i tarannà del 

seu predecessor. Ha d’evidenciar la necessària i coherent aposta pel diàleg, que es 

tradueixi en l’aplicació al personal penitenciari de les bones intencions manifestades 

contínuament pel secretari general del Departament i pel Director general. 

 

Tot seguit, la subdirectora de Recursos Humans del Departament procedeix a 

explicar la proposta de convocatòria que plantegen. Un cop feta l’exposició 

comencen a expressar-se els posicionaments sindicals. 

 

CCOO reitera la frontal oposició que vam realitzar quan es va presentar el document: 

el procés està dissenyat per permetre l’eliminació dels interins. Després d’anys de 

retallades i de demanar la implicació extraordinària del personal de rehabilitació, ara 

plantegen un procés que podria deixar fora la totalitat dels treballadors.  

 

El govern de la Generalitat, que reconeix un percentatge d’interins de pràcticament  

el 70% pel que fa al personal de rehabilitació de l’àmbit d’execució penal, ja va 

dissenyar una oferta pública (2015) sense incloure la totalitat de places vacants (el 

mateix govern que fa poc va anunciar la convocatòria de 7.000 places a la 

Generalitat, deixant de convocar la major part de les places ocupades per interins), i 

ara presenta unes bases de convocatòria inacceptables.,  

 

Plantegem a l’Administració que, per poder continuar avançant en el procés, és del 

tot imprescindible que es modifiqui de dalt a baix aquesta proposta: 

 

 No acceptem que les proves prevegin topalls d’aspirants. L’Administració 

pretén fixar un topall màxim de persones que superin cada exercici. D’aquesta 

manera la realització d’una prova estrictament memorística (de coneixements 

generals, o específics, deixaria desenes o centenars d’aspirants fora del 

procés selectiu).  
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L’Administració tracta d’aplicar el primer tall sense incloure el temari de l’àmbit 

d’execució penal, un sense sentit tenint en compte que la totalitat de les places 

són de l’àmbit d’execució penal. 

 

 Eliminació de l’entrevista apte/no apte: L’Administració pretén la realització 

d’una entrevista d’avaluació de fins a 5 competències professionals. CCOO no 

accepta, i tenim molts precedents, que l’entrevista es converteixi en jutge, si 

no ho ha fet la prova de memòria, del procés. 

   

 Exempció del curs selectiu apte o no apte, l’Administració es reserva 

aquesta prova-escombra per poder liquidar a qui encara continuï al procés i no 

sigui del seu interès. 

 

CCOO no accepta aquesta proposta, de manera clara i rotunda. Aquestes bases no 

són la plasmació de la millora de les publicades en 2010, punt de partida per a poder 

negociar.  

 

CCOO vam presentar una proposta que millorava, al nostre entendre, les bases del 

2010 que considerem seria l’únic punt de partida real per establir un procediment 

amb garanties d’objectivitat i imparcialitat. 

 

Per tot l’exposat anteriorment, CCOO sol·licitem; 

 

1. Reformulació completa de la proposta sobre els paràmetres de les bases 

del 2010 i les millores proposades per CCOO: l’Administració no pot 

justificar que les anteriors bases no eren vàlides, no es tracta de cap 

increment de plantilla, ni procediment selectiu ordinari d’increment de 

treballadors: són les mateixes places. 

 

2. Per donar temps a aquesta reformulació, demanem l’ampliació, pel temps 

que sigui necessari, del període inicialment fixat per publicar bases 

(desembre 2016) i, conseqüentment, de la data de la primera prova. És 

totalment imprescindible l’ampliació d’aquest període perquè l’Administració 

reculi i plantegi una nova proposta objectiva i justa. CCOO vam ser l’ únic 

sindicat que, inicialment, vam defensar l’ajornament de la convocatòria per 

poder preparar amb garanties aquest procediment: la totalitat dels sindicats es 

van adherir a la nostra proposta. L’Administració indica que estudiarà aquesta 

petició 
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CCOO ens oposem a aquesta proposta de bases, que semblen dissenyades per 

atemptar contra el personal interí. L’Administració ens convoca per la pròxima reunió 

el dia 12 de desembre. Si l’Administració no modifica substancialment la seva 

proposta, i vol tirar endavant la seva publicació donant per realitzat el tràmit de 

negociació, valorarem amb els col·lectius pertinents les accions oportunes a 

realitzar. 

 

CCOO sempre continuarem lluitant. Us mantindrem informats!! 


