BASES OPOSICIONS PSICÒLEGS
DARRERA PROPOSTA DE
L’ADMINISTRACIÓ
A la reunió del Grup de treball penitenciari del passat dia 10 de gener,
l’Administració havia manifestat la seva intenció de convocar una nova i
darrera reunió de negociació en relació a les bases de la futura convocatòria de
psicòlegs de l’àmbit d’execució penal.
Aquesta reunió va tenir lloc el passat dia 16 de gener i en ella, la Subdirectora
General del Departament de Justícia va comunicar que, malgrat ja havia donat
per tancada la negociació, finalment, i per ordres del Secretari General, s’havia
decidit convocar aquesta nova reunió per fer un darrer intent d’arribar a un
acord.
La Subdirectora General manifesta que la proposta que presenten, ara sí és la
darrera i definitiva i que en cas de no arribar-se a cap acord, es consideraran
alliberats dels compromisos en forma de bases que han anat presentant al
llarg d’aquests mesos, i ha comunicat literalment “que el Departament de
Justícia no es considerarà vinculat per cap de les propostes i definirà les bases
d’acord a la seva potestat d’autoorganització”.
El detall de la proposta és el que segueix:
FASE D’OPOSICIÓ
Primera Prova: Valoració total 100 punts
1r exercici: Qüestionari de preguntes
 Sense cap mena de topall
 150 preguntes tipus test (50% preguntes seran d'execució penal, tot i
que a les bases no constarà formalment)
 Valoració de l’exercici: de 0 a 45 punts. Per superar-lo es necessiten
22,5 punts.
 Cada pregunta encertada puntua 0,3 punts
 Les respostes incorrectes descompten una quarta part del valor de les
respostes correctes (descomptarien 0,075 punts)

2n exercici: Supòsit pràctic







Sense cap mena de topall
No s’avaluen els exercicis dels que no superin el primer exercici
2 blocs de 2 supòsits pràctics cadascun. L’opositor podrà triar un dels
blocs.
Cada supòsit porta associades 10 preguntes curtes de caràcter teòricpràctic, per a un total de 20 preguntes
S’han de fer els dos supòsits pràctics del bloc escollit i el resultat final
és la mitjana de tots dos.
Valoració de l’exercici: de 0 a 55 punts. Per superar-lo es necessiten
27,5 punts.

Segona Prova: Avaluació de competències professionals




Entrevista
La fan tots els que superin la 1a prova
El resultat és “apte”/”no apte”

La valoració de la fase d’oposició serà d’un màxim de 100 punts
FASE DE CONCURS
Fase de mèrits: Suposarà una puntuació màxima de 50 punts.
Es valoraran els següents serveis prestats:





Psicòleg àmbit d’execució penal: 0,5 punts/mes
Psicòleg fora de l’àmbit d’execució: 0,25 punts/mes
Altres llocs de tractament a l’àmbit d’execució penal: 0,15 punts/mes
Altres llocs a l’àmbit d’execució penal: 0,05 punts/mes

Curs Selectiu:



El farien els 100 aspirants amb millor puntuació del concurs/oposició
No hi exempcions per a la realització del curs

Per tal que tots els treballadors interins de l’àmbit de rehabilitació puguin
ratificar o no aquesta proposta, en breu us comunicarem el calendari per a que
pugueu expressar-vos en el propi centre de treball.
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