Unió Autonòmica de Catalunya
Sector Generalitat (31 de maig de 2018)
L’ADMINISTRACIÓ PUJA LA PUNTUACIÓ DELS SERVEIS PRESTATS PER A
LES OPOSICIONS D’EDUCADORS SOCIALS DE L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL
Aquest dijous, 31 de maig de 2018, ha tingut lloc una nova reunió del Grup de Treball per a la negociació
de les oposicions d’educadors socials (àmbit Execució Penal) entre les organitzacions sindicals i
l’Administració.
El Departament de Justícia ens presenta aquestes BASES DEL PROCES SELECTIU DEL COS
D’EDUCACIÓ SOCIAL:
Primera Prova tipus test: per la part social s’havia demanat la possibilitat de què les preguntes
incorrectes no descomptessin. Després de consultar amb Funció Pública es nega aquesta possibilitat i la
prova queda tal com s’havia proposat en principi.
Fase de concurs: CSIF havia demanat en aquest apartat que s’estableixi una proporció de 80% pels
serveis prestats i un 20% per altres mèrits (formació titulacions, etc. ). L’Administració fa una nova oferta
de 75% (12 punts) pels serveis prestats i un 25% (3 punts) per altres mèrits. Recordem que en la
primera oferta de l’administració era de només el 50% / 50%.
CSIF continua defensant que la puntuació màxima dels serveis prestats s’assoleixi als 20 anys d’antiguitat,
que seria aproximadament el temps transcorregut des de la publicació de la llei més tres anys. Queda per
acabar de definir els mèrits, en aquesta fase de concurs.
Des de CSIF continuarem lluitant per tal que tots els col·lectius de tractament se’ls reconegui la
seva trajectòria professional i puguin tenir les màximes facilitats per aconseguir la consolidació del
seu lloc de treball, i, en especial, el col·lectiu d’educadors, ja que aquests companys no han tingut cap
oposició des de la publicació de llei creació del Cos.

PROPOSTA DEFINITIVA PER AL CONCURS DE TRASLLATS DE PSICÒLEGS
En relació a l’última proposta, l’Administració presenta una variació en referència a l’apartat de titulacions
universitàries oficials (amb un màxim de 10 punts), quedant el redactat definitiu d’aquesta manera:
 Llicenciatura: 4 punts
 Grau o equivalent: 2’5 punts
 Màster oficial rellevant: 1’5 punts
 Doctorat: 1 punt
La proposta ja és definitiva i es publicarà de manera imminent. En funció de les persones que es presentin
i dels mèrits aportats es preveu la resolució d’aquest concurs per a l’octubre d’aquest any.
Us mantindrem informats de qualsevol novetat. Barcelona, 31 de maig 2018
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