
Situació dels CRP i el seus professionals al setembre del 2010 

SSTT Tarragona: 
- Professionals del CRP que no estan al CRP ( i cobren el complement) 
- Professionals LIC que fan tasques  pròpies de CRP 
- Hi ha places creades i no ocupades ja que tenen un encàrrec de funcions a la secció 

 

A la secció  hi ha persones que pertanyen a les plantilles dels CRP i que cobren, per tant els 
complements corresponents. 
 

De la plantilla del CRP del Tarragonès, en la que figuren 6 persones només 4 estan a la seu. És 
a dir, hi ha dues places creades i no ocupades. 
D’aquestes 2 tenen la plaça fixa i 2 estan com propietaris suprimits ( tenien la seva plaça 
definitiva en un altre CRP) 
 

De la plantilla del CRP de la Conca , una persona propietària suprimida està nomenada com a 
LIC i li han encarregat que faci l’acompanyament 1x1 a la Conca que és el que feia quan estava 
al CRP. 
 

De la plantilla que hi havia al CRP de Valls, una persona l’han nomenat CRP a Tarragona i 
l’altra LIC a Valls . A aquesta persona que està com a LIC li han encarregat que faci  feines que 
feia al CRP. 

Alguns companys estan molt pressionats per fer tasques que no són pròpies de la destinació 
actual.  

SSTT Lleida: 
No s’han suprimit les 3 places definitives: CRP de la Segarra, CRP de les Garrigues, CRP de l'Alt Urgell. 
 

CRP de la Segarra (Cervera): La persona que l’ocupava està en Comissió de Serveis a L’Urgell 
(Tàrrega) i va un matí i una tarda (al CRP de la Segarra). 
CRP de les Garrigues (Borges Blanques): La persona que l’ocupava està en Comissió de 
Serveis al Camp d’Aprenentatge de les Obagues (Juneda). 
CRP de l’Alt Urgell (Seu d’Urgell): Les funcions de la persona ELIC  suprimida les assumeix el 
CRP (hi ha un pla d’entorn).   

 

SSTT Baix Llobregat: 
- Molta mobilitat dels professionals i els han comentat noves instruccions sobre cobrament de 

les dietes. 
- Cada SE actua en altres  zones a més de la seva  específica ( que és la que marca el decret de 

constitució de cada CRP) 

Al CRP de Cornellà només ha quedat una persona ( de 4 el curs anterior) i venen d’altres 
zones a fer 1x1 als seus centres. 

Les persones encarregades de l1x1 fan 1x1 . 4 dies al matí i 1 de reunió a SSTT. Al CRP tenen la 
presència de les tardes que els corresponen. 

Hi ha 3 LIC que fan 1x1 

Als CRP de Cornella i el Prat  venen gent d’altres lloc per fer les feines que feien les persones 
amb les places suprimides.  

 

 

 



SSTT Vallès Oriental-Maresme: 
- Professionals del CRP que no estan al CRP ( i cobren el complement) 
- Professionals LIC que fan tasques  pròpies de CRP 

Una persona amb plaça al CRP de Pineda està a la secció 

Una persona propietària suprimida del CRP del Masnou amb destinació actual a LIC fa feines 
en el CRP on tenia la destinació.  

SSTT Girona: 
- No hi ha hagut cap supressió de places definitives 
-   

 

 

SSTT Vallès Occidental: 
-  

No ha canviat res des del juliol, es van suprimir dues places definitives, una de Terrassa i una 
de Badia. 
El de Terrassa ha ocupat en comissió de serveis una plaça al crp de Castellà del Vallès que hi 
va haver una jubilació i la de Badia ja sabeu que era el Josep Sauló i està a la inspecció. 
Tothom fa feina de CRP, de moment no hi ha interferències amb els altres serveis, en resum, 
som menys però fem la nostra feina. 

 

SSTT Catalunya Central: 
-         La voluntat i la tendència és no moure les persones de la seva zona corresponent, i si es mouen és 
d’una manera justificada, per necessitats del servei. 
-         Bàsicament cada servei fa les tasques pròpies del seu servei ( els CRP fan de CRP i els LIC de LIC) 

Hi ha una persona propietària suprimida destinada a un Camp d’Aprenentatge i malgrat no 

quedi cap persona a l’extensió de CRP de Bagà, el centre continua existint. 

També hi ha una persona en comissió de serveis al CRP de l’Anoia que li han suprimit la seva 
plaça definitiva al CRP d’Esplugues. 

SSTT Barcelona Ciutat: 
- El Consorci no ha minoritzat cap plaça definitiva. 
- Es fan moviments de personal per no perjudicar persones amb plaça fixa.  

De les 10 places retallades, 5 ho són per jubilació. 1 d’elles una mica forçada. 

Una persona fixa manté la plaça, però va en comissió de serveis a un altre CRP per no 
perjudicar els companys. 

Una persona de l’Ajuntament va a un altre CRP per no perjudicar al personal fix del 
Departament 

SSTT Barcelona Comarques: 
- Professional del CRP fa tasques LIC 

Al CRP de Sant Adrià, una persona de la plantilla del CRP fa tasques LIC-PEE a la zona. 

 

SSTT Terres de l’Ebre: 
- La retallada s’ha adaptat a una situació ja existent  
- Cada servei fa les tasques pròpies del seu servei ( els CRP fan de CRP i els LIC de LIC) 

La retallada afecta a dues mitges jornades de persones que ja feien PAC i ara ho continuen 
fent com personal de la secció mantenint la mitja jornada al CRP 

 

 


