
 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tel. 934812834-Fax 934812774 

  http://agrupacio-presons.ccoo.cat/ 
@ccoogenepresons 

https://www.facebook.com/ccoo.presons 
 
 
 

 
 

 
                               Sector Generalitat 

Agrupació de Personal Penitenciari 
  

 
 

 
 

L’ADMINISTRACIÓ MODIFICA NOVAMENT LA PRESUMPTA 
DATA D’OPOSICIÓ JU027 PSICÒLEGS  
 
 
 
L’Administració informa als treballadors i als sindicats de la tercera modificació de la 
previsió en el calendari del procés selectiu cos de titulació superior, psicologia (àmbit 
execució penal). 
 
En aquest, l’Administració indica, i no sabem si serà de manera definitiva, que la nova data 
de la primera prova passa a ser el 21 d’octubre. 
 
CCOO lamentem i critiquem la precipitació, la manca de rigorositat i la inseguretat que ha 
traslladat el Departament al col·lectiu de psicòlegs; 
 

 Des del començament, l’Administració va plantejar unes bases abusives, 
identificades com un clar atac al col·lectiu d’interins que presta serveis: inclusió d’un 
topall en el nombre aspirants que podien superar la primera prova, introducció d’una 
entrevista i, finalment, un curs selectiu... Un conjunt de filtres que menyspreaven la 
professionalitat i l’experiència demostrada durant anys d’un col·lectiu que ha passat 
moltes penúries. 

 

 Posteriorment, l’Administració va incomplir el tràmit de notificació de la resolució dels 
recursos de reposició interposats, havent de suspendre el procés temporalment. Van 
afirmar que van resoldre l’error, indicant que la publicació de la llista definitiva d’ 
admesos i exclosos es realitzaria el dia 7 de setembre. 

 

 Finalment, van alterar la que, fins data d’ahir, era la previsió de la primera prova 
(entre el 7 i el 14 d’octubre). Ara, l’Administració indica una nova data per aquesta 
prova, el dia 21 d’octubre. L’Administració continua mantenint la data del 2 d’octubre 
per a la publicació de la llista definitiva.  

 
 
CCOO lamentem i qüestionem la capacitat de l’Administració, per la poca empatia que han 
demostrat amb aquest col·lectiu. Modificant novament la previsió, 8 dies abans de la possible 
data d’una prova, amb la importància per la vida de tots els treballadors aspirants, i la 
transcendència per garantir l’estabilitat del tractament als Centre Penitenciaris catalans.  
 

 
Us continuarem informant!  
 
 
 
Barcelona, 29 de setembre de 2017 


