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REUNIÓ DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DE LES BASES DE LES OPOSICIONS 
DELS EDUCADORS I EDUCADORES SOCIALS DE L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL  
ENTRE ADMINISTRACIÓ I ELS REPRESENTANTS SINDICALS  
(del Departament de Justícia, els representants dels sindicats que formen part de la Mesa Sectorial de Negociació del 
personal d’Administració i tècnic i els sindicats que formen part del Comitè Intercentres) 

 
Dia: Divendres 18 de Maig del 2018 
Hora d’inici: 10:15 hores  
Hora de finalització: 12:15h  
 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 del Servei de Selecció i Provisió. 
Montse L. Cap del servei de recursos humans del Departament Justícia.  
Montse R. Responsable de Relacions Laborals. 
Jesús P. Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics de D..G Serveis Penitenciaris 
Roger Borrel  . Cap del servei de gestió de recursos humans i econòmics de D.G de Justícia Juvenil. 
Assistents sindicat CATAC-IAC.  
Mireia Herrera. Coordinadora de la secció sindical de CATAC-IAC 
Carlos R Delegat. LOLTS.  
Meritxell Sala. Assessora 

  
Ordre del dia: 
1. L’Administració porta al grup de treball una nova proposta:  
La puntuació màxima de la fase de concurs és de 15 punts: 

a) Serveis prestats a l’Administració Pública fins a un màxim de 10 punts (66% 
puntuació fase concurs i 22% de la puntuació total del concurs oposició) 
Es valoren els serveis efectius prestats: 

• Per haver ocupat llocs de treball d’Educador/a Social que estiguin adscrits a 
l’àmbit d’execució penal, o amb anterioritat al 24 de març del 2009, data de 
creació de l’àmbit d’execució penal, desenvolupessin funcions pròpies 
d’aquest àmbit, a raó de 0.04 punts/mes (aprox. 20 anys per assolir el 
màxim de puntuació). 

• Per haver ocupat llocs de treball  d’Educador/a Social de la Generalitat de 
Catalunya, o llocs homòlegs en altres Administracions públiques a raó de 
0.02 punts/mes (aprox. 31 anys) 

• Desenvolupant funcions diferents a les anteriorment enumerades en altres 
llocs de treball de l’àmbit funcional d’execució penal, d’acord amb el 
següent: 

− Serveis prestats al grup A, subgrup A1, a raó de 0.01 punts/mes 

− Serveis prestats al grup A, subgrup A2, a raó de 0.009 punts/mes 

− Serveis prestats al grup C, subgrup C1, a raó de 0.007 punts/mes 
 

b) Titulacions oficials rellevants en relació amb les funcions, fins a un màxim de 5 
punts (aproximadament 33% puntuació fase concurs), d’acord amb el següent: 

• Doctorat i/o màster universitari oficial, 0.5 punts cadascun 

• Llicenciatura o grau universitari més màster que habiliti per professions 
reglades, 1.5 punts cadascuna. 

• Diplomatura o equivalent, 1 punt cadascuna 
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No es valora la titulació que es tingui en consideració per poder participar en 
el procés selectiu 

c) ACTIC .Competències en tecnologies de la informació i la puntuació, fins un 
màxim d’1 punt (6% puntuació fase de concurs) 

• Bàsic: 025 punts 

• Mitjà: 0.60 punts 

• Avançat: 1 punt 
Només es valorarà el nivell més alt.  

d) Coneixements de Català per estar en possessió del nivell superior de Català C2, 
s’atorga 1 punt (6% puntuació fase de concurs). 

e) Coneixements de Llengües estrangeres, fins a un màxim d’1 punt (6% 
puntuació fase de concurs). D’acord amb el barem següent: 

• B2: 0.25 punts 

• C1: 0.50 punts 

• C2: 1 punt 
En cas que es disposi de més d’un nivell de la mateixa llengua, només es valora el 
més alt. Es pot assolir la puntuació màxima si tens vàries llengües.  

2. A proposta de la part social: 
1. Demanen que les preguntes de tipus test no descomptin punts.  
2. Demanen que els serveis prestats comptabilitzin un 90% (en comptes d’un 66%) i 

que la formació comptabilitzi un 10%. 
3. Demanen que el segon examen, el referent a l’àmbit d’execució i a l’específic de la 

professió d’educador/a social, sigui un cas pràctic o que les preguntes siguin tipus 
test. 

3. A proposta concreta de IAC-CATAC: 

• Que a l’apartat de Formació també es valori la formació oficial especifica  
relacionada amb l’àmbit, impartida  per centres amb segell oficial a raó de  
0,01 punts/ hora de formació. 

 
A totes aquestes peticions l’Administració respon que:  
1. En un primer moment, l’Administració respon que les preguntes tipus test 

descompartien, però ha deixar la porta oberta a canviar de criteri si Funció Publica ho 
fa en oposicions semblants de fora de l’àmbit. 

2. Estudiarà els percentatges i el que les organitzacions sindicals han demanat i es 
donarà una resposta el més breument possible.  

3. No farà un segon examen per la part especifica. 
4. L’Administració demana que les formacions s’han de Justificar de manera oficial a 

l’hora d’entregar-ho al tribunal. Les entitats privades han de tenir un conveni amb el 
departament d’ensenyament per a que es certifiqui la titulació com oficial.  
 

Aclariment: 
Els coordinadors/es de Justícia Juvenil que son interins computaran els seus 
serveis con educadors d’àmbit i ho mateix per els que en seu dia va a exercir com 
tècnic d’intervenció. 

 
PROPERA REUNIO 01/06/18     
 
Us seguirem informant.  
(Secció sindical de justícia IAC.CATC  )    Barcelona, 18 de Maig de 2018 


