Professors
Carlos España, Tècnic Superior de la
Subdirecció General de Centres i Gestió
Penitenciària
Eugenio Navarro, Subdirector d’Interior
del Centre Penitenciari Quatre Camins

Codi del curs
95/03/02/2018
Calendari
26, 27, 28 i 30 de novembre de 2018

Joan Carles Navarro Pérez, Psicòleg del
Centre Penitenciari Brians 2
Jose Manuel Santander, Subdirector
d’Interior
del
Centre
Penitenciari
Lledoners

Horari

José Saldaña, Tècnic Superior de la
Subdirecció General de Centres i Gestió
Penitenciària

Dia 26 de novembre: de 9.00 a 14.00h. i de
15.30 a 18.30h.
Dia 27 de novembre: de 9.00 a 14.00h. i de
15.30 a 18.00h.
Dia 28 de novembre: de 9.00 a 15.00h.

Assistència i avaluació

Examen dia 30 de novembre: de 10.00 a 12.00h.

Els criteris respecte de l’assistència i
l’avaluació de l’activitat són els que
consten en el document:
“Criteris d’avaluació del curs selectiu del
procés selectiu per ocupar llocs de reforç per
excés o acumulació de tasques del cos de
tècnics especialistes de la Generalitat de
Catalunya, grup de serveis penitenciaris als
centres penitenciaris adscrits a la Direcció
General de Serveis Penitenciaris del
Departament
de
Justícia
(ref.
núm.
JUS/546/2017)”,

que se us farà arribar previ a l’inici del
curs.

Curs selectiu
Provisió de llocs de reforç
per excés o acumulació de
tasques del cos de TE, grup
serveis penitenciaris
(Ref. núm. JUS/546/2017)

Lloc
Centre
d’Estudis
Especialitzada
C. Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona

Jurídics

i

Formació

Aules 11 i 12 (planta 2a): dies 26, 27 i 28 de
novembre
Sala d’actes (planta -1): dia 30 de novembre

Barcelona
novembre de 2018

Destinataris
Aspirants de la convocatòria del procés
selectiu per ocupar llocs de reforç per
excés o acumulació de tasques del cos
de tècnics especialistes de la Generalitat
de
Catalunya,
grup
de
serveis
penitenciaris als centres penitenciaris
adscrits a la Direcció General de Serveis
Penitenciaris del Departament de Justícia
(ref. núm. JUS/546/2017)”, que hagin
superat la prova física.
Objectius
Adquirir
els
coneixements
bàsics
necessaris per dur a terme les funcions
pròpies dels professionals de seguretat
de la Direcció General de Serveis
Penitenciaris.
Metodologia
Curs teòric sobre coneixements del medi
penitenciari (20 hores presencials).
A la seva finalització s’haurà de superar
una prova escrita de coneixements per
avaluar-ne els coneixements adquirits. La
valoració d’aquesta prova serà de 0 a 10
punts, i per superar-la caldrà un mínim de
puntuació de 5 punts. La valoració final
del curs serà d’apte/a o no apte/a.

Continguts
Presentació a càrrec del Sr. Amand
Calderó Montfort, Director General de
Serveis Penitenciaris, Departament de
Justícia

Bloc A: Marc Institucional. Carlos España
Dia 26 de novembre, de 9.00 a 11.30h
1. Introducció
2. Estructura orgànica de la DGSP
3. Estructura orgànica dels centres penitenciaris
a. Equip directiu: àmbits funcionals
b. Òrgans col·legiats
4. Missió de la institució
5. Normatives
6. Aspectes deontològics
Pausa de 11.30 a 12.00h
Bloc B: Seguretat Pública. Jose Manuel
Santander
Dia 26 de novembre, de 12.00 a 14.00h
1. Sistema penitenciari i seguretat pública
2. Sistemes de seguretat penitenciària
3. Evolució de la criminalitat
Bloc C: Rehabilitació. Joan Carles Navarro
Dia 26 de novembre, de 15.30 a 18.30h
1. El tractament penitenciari
2. Règims penitenciaris i classificació en graus
a. Disposicions generals
- Concepte
- Límits de les funcions regimentals de
seguretat
- Coordinació i principi d’especialització
b. Tipus de règims i correspondència en
graus
- Ordinari/segon grau
- Obert/tercer grau
- Tancat/primer grau
- Principi flexibilitat
Bloc D: Serveis Interiors. José Saldaña
Dia 27 de novembre, de 9.00 a 14.00h (pausa
d’11.30 a 12.00h) i de 15.30 a 18.00h
1. Principals àrees de servei
a. Mòduls i departaments de vida ordinària
b. DERT

c. Ingressos
d. Comunicacions
e. Tallers
f. Àrees de Servei
g. Departaments
assistencials:
Infermeries, salut mental, DAE
h. Àrea educativa, esportiva i cultural
2. Incidències regimentals més habituals
a. Conflictes individuals i col·lectius
b. Possessió d’objectes prohibits
c. Tràfic i consum de substàncies
estupefaents
d. Grups de pressió
e. Incendis
3. SIPC
4. El comunicat de fets
Bloc E: Mesures de seguretat interior i
principis generals d’actuació. Eugenio
Navarro
Dia 28 de novembre, de 9.00 a 15.00h
(pausa d’11.30 a 12.00h)
1. Àmbit Règim Interior
a. Funcions
b. Estructura jeràrquica
2. Mesures de seguretat interior
a. Observació
b. Recomptes
c. Registres, escorcolls i requises
d. Altres registres i controls
e. Intervencions
f. Principis generals:
- Necessitat i proporcionalitat
- Respecte
dignitat
o
drets
fonamentals
3. Infraccions disciplinaries i sancions
a. Faltes disciplinaries
b. Sancions
c. Breu
descripció
procediment
disciplinari
4. Mitjans coercitius
5. Règim disciplinari

