
 

 
REUNIÓ NEGOCIACIÓ BAREMS CONCURS 

COMANDAMENTS CS-CRIMO-CUE 
20-3-2018 

 
Us informem que aquest dimarts, dia 2 de març 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 les bases del propers concursos de comandaments 
intermedis , i en la 2ª de temes de rehabilitació (oposicions de rehabilitació  i 
places PESCO, concurs de trasllats de psicòlegs .....). 
De forma prèvia, tots els sindicats hem reclamat a la D.Gral, que posi fre als 
abusos que en els centres de Brians 1 i 2, estan fent les seves direccions, amb 
els interins de reforç, fent-lis fer + serveis dels que els hi pertocaria i no 
respectant els horaris establerts pel seu lloc de treball. 
Pel que fa a les bases de comandaments, l' Administració ens ha lliurat per 
escrit una proposta, en que desenvolupa  l' esquema  del concurs. 
A tall d' exemple, i com a trets més significatius, atorga 80 punts a la 1ª fase i 
20  a la segona, que elimina  l' entrevista  i el curs  de formació amb avaluació 
continuada (s' efectuaria unicament un examen, en que s' hauria de treure 10 
punts per superar-lo). Tambè, crida l' atenció que proposen que la 1ª fase no 
sigui eliminatòria i que tothom que es presenti passi a la 2ª fase, on l' 
assignació de les places es faria amb la suma de puntuació de la 1ª i 2ª fase, en 
funció de les preferències sol·licitades.  
 
Al començar la reunió, l' Administració ens informà que han fet les consultes 
pertinents amb Funció Pública, i que  els masters oficials  que s' han de puntuar 
en l' apartat de titulacions son els inscrits al RUCT (Registre d' universitats, 
centres i títols) del Ministeri d' Educació, Cultura i Esports. Els masters no lligats 
a l' exercici de la professió, però que tambè han de ser de centres oficials, son 
els que es podran valorar en l' apartat de Formació i Perfeccionament. 
Pel que fa a la seva proposta d' avui, accepten modificar els percentatges, a 80 i 
20, respecte als de la reunió  del passat 2-3-18( 75 punts per la 1ª fase i 25 per 
la 2ª ), però que aquesta era la seva proposta final de distribució de puntuació, 
però que es pot seguir avançant en com es distribuexen les puntuacions dels 
diferents apartats. 
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I això,  amb matisos, per que les diferencies entre sindicats i Administració,es 
centren unicament en tres :  Treball desenvolupat, Formació i Perfeccionament i 
Antiguitat. 
Pel que fa a la 2ª fase, tots els sindicats valorem positivament l' eliminació de l' 
entrevista  i  la reducció de puntuació, aixi com que es faci una unica prova,de  
coneixements vinculats a les competències d' aquests llocs de treball, però 
reclamem que aquesta sigui tipus test. 
L' Administració ens indicà que encara no la tenen definida, però properament 
es reuniran amb el CEJFE, per fer-ho, tot i que no creuen que en un concurs tan 
específic com el de comandaments,la 2ª fase  pugui resoldre's nomès amb una 
prova tipus test . 
Un altre motiu de conflicte ha estat el de l' exempció de la 2ª fase, ja que tots 
els sindicats hem reclamat que tots els participants que ja tinguin destinació 
definitiva en una plaça del mateix tipus i que nomès vulguin canviar de centre, 
quedin exempts de la seva realització, ja que els representants de l' 
Administració ens han indicat que no es possible legalment la realització de 
forma prèvia d' un concurs restringit nomès a ells, com el de trasllats de llocs 
genèrics. Pel que fa a l' exempció tambè ens han dit que no es possible, per que  
hi ha sentències judicials que ho questionen, i no volen repetir els errors d' 
anteriors concursos.  
De fet, ens manifesten que volen que aquestes bases serveixin de model per 
tots aquests processos (Interior, Administració i Rehabilitació), per regularitzar 
la situació dels comandaments intermedis a tots els centres. 
Per trobar un punt  intermedi en aquest tema (ens sembla completament injust 
que persones que ja son comandaments definitius i nomès vulguin canviar de 
centre de treball, però no de lloc de treball, tinguin que examinar-se d' unes 
competències que ja van superar quan van obtenir la seva plaça), el nostre 
sindicat , IAC-CATAC, ha demanat que la 2ª fase pugui desdoblar-se en dos 
proves, cadascuna de 10 punts de valoració, una tipus test de 100 preguntes, 
sobre  competències generals de tipus penitenciari (Reglament d' organització, 
coneixement del medi penitenciari, normativa, ......) , obligatòria per tots els 
participants i  una segona de  casos pràctics  sobre el contingut funcional dels 
llocs objecte de la convocatòria, dels quals, quedarien exempts els participants 
que tinguin una destinació definitiva en una plaça del mateix contingut funcional 
que el lloc a proveir al qual participa, amb l'assignació total dels 10 punts. 
Creiem que això es perfectament possible, amb la sentència del TSJC sobre el 
concurs de comandaments de Puig de les Basses, ja que els participants  no 
quedarien exempts de realitzar tota la segona fase, sinò nomès d' una part que 
es pot justificar perfectament  que ja han acreditat amb la superació del concurs 
on van guanyar la seva plaça definitiva. 
 
A continuació,  hem anat treballant els diferents apartats de la 1ª fase (Treball 
desenvolupat,  Formació i  Perfeccionament, Grau personal, Antiguitat, 
Titulacions i Llengua catalana,  intercanviant informació sobre les puntuacions 
que vol assignar l' Administració en la seva 3ª proposta  i les puntuacions  que 
volem els sindicats, ja que tampoc coincidim. 



Un dels apartats de mes conflicte, continua sent  la valoració de l' Antiguitat  i la 
Formació  que l' Administració  vol que  valgui 15 punts, es a dir, 4 més del que 
estava valorada en l' anterior concurs. 
 
En aquest tema, tots els sindicats no creiem necessari l'assignació de 15 punts a 
la Formació. De fet, el nostre sindicat vol que es redueixi a 10 punts i que 
aquests 5 punts permetin  incrementar la puntuació del treball desenvolupat, de 
40 a 45  punts  i que  l' Antiguitat, valgui 10, 1 punt més que la darrera 
proposta de l' Administració. 
 
De totes formes,  s' ha de seguir treballant, i el proper 4 d' abril, s' efectuarà 
una nova reunió per intentar tancar ja l' estructura dels propers concursos de 
comandaments intermedis de les diferents àrees dels serveis penitenciaris. 
 
 
Us seguirem informant. 
 
 
Barcelona, 21 de març del 2018 
Secció Sindical de Presons 
IAC-CATAC 
 
 
 
 


