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NEGOCIACIÓ DE LES BASES DE LA 
CONVOCATÒRIA D’EDUCADORS/ES SOCIALS 

 
El 31 de maig d’enguany, emmarcada dins la mesa de negociació del grup de treball penitenciari, es va 
celebrar la tercera reunió de la negociació de les bases per a la convocatòria de l’Oferta d’Ocupació Pública 
(OOP) 2017 de 301 places d'Educadors/res Socials de l'Àmbit d'execució penal. 
 
En aquesta tercera reunió, l'Administració ha presentat una nova proposta de bases encara molt allunyada 
de la que CCOO vam presentar en el seu moment i que es concreta tot i ampliar lleugerament la valoració 
dels serveis prestats, de la manera següent: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fase oposició 
(màxim 30 pts) 

1ª PROVA 
 1º exercici: 
• Torn lliure: una prova tipus test d’entre 75 i 100 preguntes amb 4 respostes possibles i descompte de 

punts en cas d’error. La puntuació màxima serà de 30 punts amb un mínim per aprovar de 15 punts. 
• Promoció interna: una prova tipus test de 50 preguntes amb 4 respostes possibles i descompte de 

punts en cas d’error, sobre els epígrafs 3 al 7 (temes 7 al 25). La puntuació màxima serà de 30 punts 
amb un mínim per aprovar de 15 punts. 

 
2º exercici: 
• Un examen de preguntes curtes de caràcter teòric i supòsit pràctic relacionat directament amb els 

temaris específic del cos i de l’àmbit d’execució penal. Els resultats d’aquest es valoraran en 
APTE/NOAPTE. (Els educadors/es socials que compleixin els requisits de la llei 24/2002 de la creació 
del cos d’educadors/es estan exempts d’aquest exercici). 

2ª PROVA 
Coneixements de la llengua, sempre que no s’estigui exempt. Amb caràcter eliminatori d’APTE/NO APTE. 

Fase concurs 
(màxim 15 pts) 

• SERVEIS PRESTATS a l’administració pública, augment al 75 % (augmenta el 50% inicial) 
• FORMACIÓ redueix al 25% (redueix el 50% inicial) 

 
• Respecte al primer exercici: L’Administració exposa la inviabilitat de la nostra petició sobre que les 

respostes incorrectes no descomptin. CCOO continuem exigint que no descomptin. 
 
• Respecte a la Fase de Concurs: CCOO ens mantenim ferms amb la nostra proposta inicial de fixar uns 

percentatges mínims del 90% pels serveis prestats i la reducció a un màxim del 10% de la formació 
(13,5 punts per serveis i 1,5 punts que és distribuirien entre titulacions, idiomes, Actic i català), proposta 
a la què s’afegeixen la resta de sindicats (a excepció de CSIF que mante un 80% - 20%). Per CCOO és 
imprescindible incrementar al màxim els serveis prestats, i particularment en l’àmbit d’execució penal, 
les particularitats d’aquest procediment ho permeten, avalats per jurisprudència i els criteris de funció 
pública. CCOO reiterem el compromís que vam traslladar a la Subdirectora General d’assimilar al 
màxim aquest procediment als criteris de PESCO i rebutgem aquesta nova proposta.  
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