
 

 
REUNIÓ NEGOCIACIÓ BAREMS CONCURS 

COMANDAMENTS  
25-4-2018 

 

Us informem que aquest passat dimecres, dia 25 d' abril 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 (educadors            

socials). 

De forma prèvia, l' Administració ens havia de fer arribar la seva nova proposta,              

però un cop més no ho ha fet, i hem hagut de treballar sobre un power point,                 

que la desenvolupava. 

Tot això (premura de temps i proposta sense suport físic), ha fet que no s' hagin                

pogut produir gaires avenços, ja que la sessió nomès ha permès treballar una             

mica les puntuacions del treball desenvolupat i l' antiguitat, atès que no era             

monogràfica i a les 12h, hem hagut de finalitzar-la. 

Pel que fa a les bases de comandaments, l' Administració ha modificat una mica              

la seva darrera proposta de puntuacions pels diferents apartats de la 1ª fase: 

 

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, segueixen sense tenirla definida, però estan estudiant,              

d' acord amb les nostres peticions, poder convalidar, els exercicis a la gent que              

ja va superar unes proves similars quan va guanyar la seva plaça de             

comandament. Estariem parlant nomès dels participants que ja tinguin         

destinació definitiva en una plaça del mateix tipus i que nomès vulguin canviar             

de centre, ja que 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.  

 

A continuació, hem treballat les puntuacions assignades a les diferents          

categories de llocs de treball, pels concursos de comandaments d' interior i            



oficines, que s' han reduit considerablement i en que l' Administració ha            

acceptat algunes de les propostes de canvi que li hem fet els sindicats. 

Tambè ha acceptat reduir la puntuació mensual de l' antiguitat, cosa que            

permetrà que faci'n falta molts mes anys de servei per assolir el topall de              

puntuació d' aquest apartat. 

 

I  fins aqui la reunió.  

 

Esperem que la propera sessió sigui monogràfica i ens faci' n arribar el             

document de treball amb antelació, per tal de poder arribar a un acord en un               

tema tan important com es l' estructura dels propers concursos de           

comandaments intermedis de les diferents àrees dels serveis penitenciaris. 

 

 

Us seguirem informant. 

 

 

Barcelona, 30 d' abril del 2018 

Secció Sindical de Presons 

IAC-CATAC 

 

 

 
 


