
                                             

 

BASES OPOSICIONS PSICÒLEGS 

ELS SINDICATS, DE MANERA UNITÀRIA, 
REBUTGEM LA SEGONA PROPOSTA DE 

L’ADMINISTRACIÓ 
 

Aquest matí ens ha presentat una segona proposta de bases de les oposicions 

de psicòlegs de l’àmbit d’execució penal que ha estat rebutjada de ple per part 

dels quatre sindicats representatius. 

La Subdirectora General del Departament de Justícia ha intentat per segona 

vegada vendre la seva oferta com a molt afavoridora envers els treballadors 

interins, i ens ha comunicat les següents “novetats” que us resumim per a la 

vostra valoració: 

Primera Prova: 

• 1er Exercici: La novetat consistiria en incrementar de 100 a 150 les 

preguntes, i que aquestes mantindrien idèntica proporció que el número 

de temes que conformen cada un dels 3 temaris, de manera que el 25% 

correspondrien a la part general, el 35% a l’específica del Cos i el 40% 

restant a la part de l’àmbit d’execució penal.  

Com a mostra de “bona voluntat”, també acceptarien que, o que el topall 

passés de 280 a 350 o posar una nota de tall “elevada”. 

 

• 2n Exercici: Consistiria en la realització de 2 casos pràctics que farien 

mitjana entre ells. 

Segona Prova: 

• Consistiria en una entrevista relacionada amb supòsits reals de la feina i 

que valoraria diverses competències preestablertes. La Subdirectora 

General es referma en que l’entrevista és irrenunciable i que aquesta es 

farà per part de personal seriós i professional (sic) i, com una altra gran 

mostra de magnanimitat, podria, fins i tot, ser gravada, sempre amb 

l’acceptació de l’entrevistat. 



        

 

Curs Selectiu: 

• Continuen mantenint que aquest ha de ser obligatori per a tothom, si bé 

manifesten que podrien estudiar, tot i que ho veuen jurídicament 

complicat, excloure del mateix a aquells participants que poguessin 

acreditar determinada formació anàloga impartida pel Cejfe. 

 

Davant d’aquesta nova proposta que els sindicats hem qualificat de manera 

unànime d’inacceptable, ja que continua sense facilitar la consolidació dels 

seus llocs de treball als companys interins, hem comunicat a l’Administració 

que el proper dia 22 de desembre convocarem, de manera unitària, una 

assemblea de treballadors de l’àrea de rehabilitació, en la que es decidirà el 

posicionament del col·lectiu afectat i les mesures o decisions que calguin 

prendre. 

Esperem que en el marge dels 10 dies que resten l’Administració convoqui una 

nova reunió i formuli una nova proposta de bases digna de ser presentada i 

debatuda a l’assemblea.  

 

Us hi esperem a tots el proper dia 22 de desembre a les 17:00 hores a 
l’assemblea unitària que convoquem UGT, CCOO, CATAC i CSIF, a la seu 
de la UGT de Catalunya, Rambla Santa Mónica, 10 (Sala Brigades) 

 

 

CATAC  CCOO  UGTPRESONS  CSIF 

  

 

Barcelona, 12 de desembre 2016 


