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RECTA FINAL ALS CONCURSOS DE
COMANDAMENTS DE VIGILÀNCIA I OFICINES
El 19 d’octubre de 2018 va tenir lloc la darrera reunió sobre les
bases dels concursos de comandaments d’interior i oficines
Malgrat que ja han transcorregut 10 anys des del concurs de comandaments de 2008, els funcionaris
tenim memòria històrica. Cal recordar que CSIF no va poder participar en la negociació d’aquestes bases
de 2008 perquè no eren “representatius”. El nefast concurs de 2008 va ser impugnat per la introducció
d’una entrevista i va originar gravíssims perjudicis a molts comandaments –uns van guanyar la plaça en
propietat i altres la van perdre-, cosa que va empantanar tots els processos selectius d’interior durant una
dècada. A CSIF teníem clar que no es podia repetir aquesta lamentable història i, ara sí, des de la nostra
posició majoritària als centres penitenciaris, calia un nou concurs amb totes les garanties.
Al concurs de 2008 l’antiguitat al nostre cos puntuava només 18 punts, cosa que s’aconseguia amb només
15 anys! A la primera proposta que ens va presentar l’Administració (22.02.2018) sobre el concurs de
comandaments de vigilància es valorava aquest antiguitat amb 5 punts, cosa que s’assolia amb poc menys
de 5 anys. Això resultava impresentable! L’estructura del concurs que proposava el Departament de
Justícia castigava severament l’antiguitat i deixava per a la segona fase, més subjectiva, la part decisiva i
resolutiva del concurs. Cal recordar que el Departament no ha de negociar les bases sinó que les pot
imposar dintre de la seva capacitat organitzativa.
La pressió de CSIF va ser ferma en rebutjar aquesta primera proposta perquè castigava un dels pilars més
importants de la promoció professional: l’antiguitat al nostre cos només. A la proposta final (19.10.18),
hem aconseguit que l’antiguitat puntuï fins a 12 punts, que s’aconsegueixen 33 anys de servei (a
0,03 mes complet).
Pel que fa al treball desenvolupat, CSIF sempre ha defensat que cal puntuar-lo al màxim sense limitacions,
ja que l’experiència és fonamental per poder desenvolupar les tasques de comandament. A la primera
proposta de l’Administració (22.02.2018), el Departament volia limitar el temps treballat a un màxim de 35
punts, que s’assolien amb poc més de 18 anys per a un genèric interior, i amb només 8,5 per a un CUSI!
CSIF es va oposar a aquesta proposta des d’un primer moment i va proposar que es puntués tot el treball
desenvolupat. Finalment, aquest treball desenvolupat puntuarà 40 punts, cosa que s’aconsegueix
amb gairebé 21 anys per a genèric interior, i amb més de 16 anys per a CUSI
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“Es modifica la proposta de puntuació de 35 a 40 punts, essent el Treball desenvolupat el mèrit amb més presència
en la valoració dels mèrits i les capacitats del concurs (40%)”
No és tot el que el nostre sindicat hauria volgut però, sí que suposa un pas significatiu respecte a la
proposta inicial de l’Administració.
Pel que fa a la formació, aquesta puntuarà un màxim de 13 punts, que correspon al 13% de la
puntuació de la primera fase i l’11% de la puntuació total del concurs. CSIF havia demanat que es
puntués el cinturó negre i l’Administració ho ha acceptat en qualsevol disciplina d’arts marcials per a les
federacions corresponents i amb un màxim de 60 hores.
Una altra de les línies vermelles per a CSIF era aconseguir eliminar l’entrevista per evitar qualsevol
valoració subjectiva i finalment, s’ha fet realitat: NO HI HAURÀ ENTREVISTA!!! La subjectivitat de
l’entrevista provocava que es desvirtués tota la fase anterior i esdevenia un element determinant a l’hora
de guanyar o perdre una plaça. Ara, en canvi, hi haurà una prova a la segona fase que només podrà ser
tipus test o amb preguntes de resposta breu. Entenem que l’existència d’un curs selectiu ja és un element
suficientment objectiu per poder valorar la capacitat dels candidats. CSIF havia proposat convalidar els
cursos que ja havien realitzat els actuals CS, CUE i CRIMO per accedir a les seves places definitives i així,
està exempts de la prova de la segona fase però, l’Administració informa que no ha trobat cap element
comú als diferents exàmens i, per tant, no pot justificar de cap manera l’homologació.
L’Administració ens ha remarcat que diferents sentències determinaven que els comandaments
provisionals només poden puntura fins a 6 mesos. Tot i que lamentem el perjudici que es pot fer a molts
companys, CSIF ja va advertir fa anys en un comunicat que les provisionals eren un “carament enverinat”.
El que no poden fer es posar de nou en risc tot el concurs amb noves tretes legals. A CSIF tenim clar que
cal la màxima seguretat jurídica amb unes bases difícilment impugnables. No volem una que es repeteixi
un altre concurs com el de 2008!!!
No ens volem oblidar dels nostres companys d’oficines. CSIF va deixar clar que el seu concurs havia de
sortir de manera simultània perquè es tracta del col·lectiu més oblidat. L’ADMINISTRACIÓ HA
ACCEPTAT TREURE, PER FI, EL CONCURS DE COMANDAMENTS D’OFICINES amb uns criteris
molt similars als d’interior. Molts companys i companyes tindran la possibilitat de concursar i consolidar
les seves places després de tants i tants anys d’oblit injustificat.
La data de publicació del concurs de comandaments serà durant el mes de gener de 2019, encara que
l’Administració ens adverteix que dependrà de la finalització del formulari electrònic a través del qual s’han
d’introduir totes les dades al sistema.
Barcelona, 19 d’octubre de 2018
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