
REUNIÓ NEGOCIACIÓ BAREMS CONCURS
COMANDAMENTS 

19-10-2018

Us informem que aquest  passat  divendres,  dia  ´19 d'octubre  de 2018,  s’ha
efectuat una nova reunió entre representants del departament de Justícia i la
Direcció General de Serveis Penitenciaris i els sindicats  IAC-CATAC, CCOO, UGT
i  CSIF,  per  tractar  en  la  1ª  part  de  la  sessió,  de  temes  de  rehabilitació
(educadors  socials  i  psicolegs),  i  en  la  2ª,  del  tancament  de les  bases  dels
concursos de comandaments intermedis d' interior i administració.
Pel que fa als temes de Rehabilitació, l' Administració ens ha informat que tenen
previst treure la convocatòria del procès selectiu d' educadors socials durant el
proper mes de novembre i que la 1ª prova es pugui efectuar a PRINCIPIS D'
ABRIL del 2019.  
En el cas dels juristes i els treballadors socials, no treuran cap convocatoria fins
que hagin sortit els processos selectius corresponents de Funció Pública  i s' hagi
fet la 1ª prova d' educadors.
La propera setmana , ens comenten , que s' ha de concretar a Funció Pública la
calendarització dels processos selectius dels diferents cossos.

En relació al  procès selectiu  i el concurs de psicolegs , ens informen que esta
previst  la  resolució  d'  ambdòs  abans  de  final  d'any.  En  el  concurs  s'  esta
efectuant ara la valoració de la formació.

Pel  que fa a les bases de comandaments, s' ha fet un repàs dels temes de
puntuació pendents de la darrera reunió i  l' Administració ha acceptat modificar
una  mica  la  seva  darrera  proposta  de  puntuacions,  en  l'  apartat  de  treball
desenvolupat   i  Formació  i  Perfeccionament,  en  concret,  s'  ha  acceptat  l'
increment de 0,130 a 0,160 punts per mes, proposada per UGT , pels serveis
prestats com TMSI, GSI, GMO i GAM (GAMP i GAMV)  i també la proposta nostra
d' incrementar d' 1 a 1,25 la puntuació del nivell mig de riscos laborals.
No han acceptat en canvi la nostra proposta d' incrementar  a 42 punts el treball
desenvolupat i deixar Fi P en 11.

Per tant , l' estructura definitiva de puntuacions dels diferents apartats de la 1ª
fase, queda així:
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1. TREBALL DESENVOLUPAT.         ..................40 PUNTS.
2. FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT ................ 13 
3. GRAU PERSONAL ....................................... 5
4. ANTIGUITAT ..............................................12
5. TITULACIONS OFICIALS ..............................5
6. CONEIXEMENTS LLENGUA CATALANA ........... 5

Pel que fa a la 2ª fase, l' Admistració ens ha informat que no es pot eximir  als
comandaments amb plaça definitiva de la realització de la mateixa, atès   que
no  es  poden  convalidar  els  exercicis  anteriors  ,  tal  com  els  sindicats
reclamavem.
Tots els sindicats hem mostrat la nostra decepció, atès que considerem injust
que uns  participants que ja tenen la seva plaça guanyada i que nomès volen
canviar de centre,  hagin d' examinar-se de nou, en la 2ª fase, com una persona
que no té  aquella plaça guanyada definitivament.
Però  els representants de l' Administració ens han tornat a insistir  que no es
possible legalment la realització de forma prèvia d' un concurs restringit nomès
a ells, com el de trasllats de llocs genèrics, i tampoc a  convalidar les proves, ja
que no poden arriscar-se  a noves impugnacions dels concursos.

Per últim,  l' Administració ens informa que intentaran que ambdòs concursos
surtin publicats durant el proper mes de gener del 2019.

I  fins aqui la reunió. 

Barcelona, 22 d' octubre  del 2018
Secció Sindical de Presons
IAC-CATAC
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