Unió Autonòmica de Catalunya
Sector Presons

OPOSICIONS EDUCADORS I CONCURS DE
TRASLLATS DE PSICÒLEGS. 19/10/2018
OPOSICIONS D’EDUCADORS
L’Administració ens presenta una nova proposta de convocatòria al novembre i exàmens al
juny. Recordeu que les últimes previsions eren que les proves serien al gener.
CSIF creu que aquest procés no es pot allargar més, malgrat que hi ha hagut un canvi
d’una part del temari, hi haurien 6 mesos des de la publicació d’aquest fins a la realització
de la prova. Hi ha qui vol allargar aquest procés el màxim possible, sobretot qui es dedica a
preparar als opositors.
Des de CSIF creiem que aquest retard perjudica a la gran majoria d’Educadors, ja que
quan més es tardi en convocar, més persones optaran a l’exempció de la part
específica del temari i augmentarà la competència. Per altra banda, també retardaria les
oposicions de la resta de col·lectius de tractament.
El procés selectiu, tal com vam informar anteriorment, constarà de dos parts:
Fase oposició 30 punts:
1r exercici
Torn Lliure: 75 preguntes tancades amb 4 opcions de resposta de la part general del
temari.
Promoció Interna 66 preguntes amb 4 opcions de resposta sobre la part general, quedant
exempts els temes 6,7 i 8 ( màxim de 30 punts).
2n exercici:
Consistirà en respondre 10 preguntes curtes teòrico-pràctiques d’un supòsit pràctic del
temari específic. La qualificació és APTE/NO APTE.
3r exercici: Coneixements de llengua. Només pels que no estiguin exempts.
La qualificació és APTE/NO APTE
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Fase de concurs 14,77 punts:
Els serveis prestats suposen el 80% d’aquesta fase i la resta de mèrits un 20%.
Serveis Prestats: Puntuació màxima 11,77 punts.
Antiguitat d’educador a l’àmbit d’Execució Penal: 0,05 punts/mes.
Antiguitat d’educador fora de l’àmbit: 0,031 punts/mes.
Antiguitat en un lloc A1 a l’àmbit: 0,009 punts/mes.
Antiguitat en un lloc A2 a l’àmbit: 0,007 punts/mes.
Antiguitat en un lloc C1 a l’àmbit: 0,003 punts/mes.
La puntuació màxima s’assoleix als 19 anys i 6 mesos d’antiguitat.
La mitjana d’antiguitat dels educadors es d’aproximadament 10 anys, 7 educadors tenen
més de 20 anys d’antiguitat i 15 en tenen més de 15 anys (dades facilitades per
l’Administració)
ACTIC: Puntuació màxima 1,5 punts : Certificat Bàsic: 0,30 punts. Mitjà: 1 punt i Avançat:
1,5 punts.
IDIOMES : Puntuació màxima 1,5 punts: B2: 0,25 punts. C1: 0,50 punts. C2: 0,75 punts.
CSIF sol·licitarà que en aquest apartat es valorin també les titulacions universitàries
relacionades amb execució penal així com el nivell C2 de català.
CSIF va demanar que el percentatge de la fase de concurs arribés al 40% del total, tal
com es va acordar en una reunió del grup de selecció i provisió de Funció Pública. Vàrem
presentar l’acta d’aquesta reunió en que es recollia aquest acord. L’Administració ens va
contestar que ho estudiaria i ho aplicarà si és possible. Això suposaria un avantatge afegit
pels nostres educadors. No obstant això, a la reunió mantinguda dimarts, 23 d’octubre de
2018, Funció Pública ens informa que no es pot valorar més enllà d’’1/3 de la nota.
OPOSICIÓ I CONCURS DE TRASLLATS DE PSICÒLEGS .
La data màxima per tenir corregit l’examen del curs selectiu és del 15 de novembre.
Pel que fa al concurs de trasllats, la comissió de valoració està ponderant els cursos de
formació i es preveu que pugui estar resolt abans de les festes de Nadal. Primer es
resoldria el concurs de trasllats i després la presa de possessió del procés selectiu de
psicòlegs.
Barcelona, 19 d’octubre de 2018
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