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Via Laietana 57 4t 3a 

08003 Barcelona 

Tel 93 317 31 51 

Fax 93 317 32 02 
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REUNIÓ GRUP DE TREBALL DEL PERSONAL PENITENCIARI 

DEL DEPARTAMENT DE JUSTICIA 

 

Dia: Dimarts 19 d’octubre del 2018 

Hora d’inici: 10 hores  

Hora de finalització: 14 hores  

 Lloc:  CEJFE. Seminari 3. Planta Baixa. Carrer Ausiàs Marc, 40. 08010 Barcelona 

Assistents Administració:  

Maria José M.. Sots directora general de recursos humans i relacions laborals.  

Roser M . Cap de Servei de selecció i provisió de  lloc de treball del departament.  

Montse R. Responsable de Relacions Laborals.. 

Assistents sindicat CATAC-IAC.  

Carlos R Delegat LOLTS.  

Meritxell S. Assessora 

Ramon S. 

Manuel G..  

Ordre del dia: 

1. A proposta de l’Administració 

CONVOCATÒRIA D’EDUCADORS/ES SOCIALS DE L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL.  

Atenent que es publica el nou temari el dia 1 d’octubre del 2018, l’administració planteja 

mantenir la convocatòria amb data de la primera prova a partir d’abril 2019.  

Es crea un debat sobre la conveniència de la data d’examen amb petició que l’examen 

sigui el mes de juny del 2019.  

Finalment l’administració demana el posicionament de la part socials.  

IAC-CATAC no es posiciona en dir cap data perquè considera que és competència de 

l’administració dir una data de convocatòria.  

A primera prova és un test de 75 preguntes del temari general publicat el 1 d’octubre 

del 2018, amb 7 preguntes de reserva amb una durada de 2 hores.  

Les preguntes errònies descomptaran la quarta part del valor de les preguntes 

encertades.   

Pels candidats no exempts de la segona prova (temari específic i temari d’àmbit 

d’execució penal) la qualificació serà apte/NO apte. 
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PRESENTACIÓ PER PART DE L’ADMINSTRACIÓ DE LA FASE DE CONCURS 

(MÈRITS) 

La fase de concurs suposa el 33,33% de la totalitat del concurs d’oposició (14.77 punts 

sobre el total de 44.77 punts). 

1.- Serveis prestats (màx. 11.77 punts) 

El meritatge de les treballadores comptarà més el treball prestat en l’àmbit d’execució 

penal que el treball prestat en altres àmbits.  

• Temps prestat en l’àmbit d’execució penal com educadora social: 0,05 

punts/mes (aprox 19 anys i 6 mesos) 

• Temps prestat fora de l’àmbit d’execució penal però dintre la Generalitat de 

Catalunya com educadora social: 0,031 punts/mes (aprox 31 anys i 7 mesos) 

• Temps prestat en l’àmbit d’execució penal no com educadora social: 

▪ Serveis prestats al grup A, Subgrup A1, a raó de 0.009 punts/mes 

▪ Serveis prestats al grup A, Subgrup A2, a raó de 0.007 punts/mes 

▪ Serveis prestats al grup C, Subgrup AC1, a raó de 0.003 punts/mes 

2.- Formació (màx. 3 punts): 

▪ ACTIC: Certificat Bàsic: 0.30 punts; Certificat mitjà: 1 punt; certificat avançat: 1.5 

punts. 

▪ Llengües estrangeres: B2: 0.25 punts; C1: 0.50 punts; C2: 0.75 punts 

L’administració dóna per tancada la fase de negociació de les bases d’aquesta 

convocatòria. Resta oberta a incorporar petits matisos a partir de les aportacions que faci 

la part social la pròxima setmana.  

Mirarà amb especial interès la fase de meritatge, passant de un 33,33% a un 40% el seu 

valor i en funció de les directrius de Funció Pública.  

IAC-CATAC explica que s’ha de mirar la proposta de l’administració abans de fer alguna 

proposta. 

 

Seguirem informant.   

Secció Sindical Justícia IAC-CATAC de la Generalitat de Catalunya  

 

Dimarts 19 d’octubre del 2018 


