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CORRECCIÓ D´ERRADES A LA PROPOSTA D’ACORD SOBRE LES 

AFECTACIONS AL PERSONAL DERIVADES DEL TANCAMENT DEL CENTRE 

PENITENCIARI HOMES DE BARCELONA (CP HOMES) DE DATA 16 DE MARÇ DE 

2017 

 

Havent observat una errada per omissió en les dades del quart paràgraf del punt núm. 1 

relatiu a la reubicació del personal, de la proposta d’acord esmentada, s’acorda, 

 

 Substituir el quart paràgraf, que conté el barem per determinar l’ordre per escollir el 

centre de destinació, pel següent: 

 

“Per determinar l’ordre per escollir el centre de destinació, s’ordenaran les persones que 

ocupin en destinació definitiva un mateix tipus de lloc (titulat/ada superior psicologia, 

cap d’unitat, genèric/a servei interior, etc.), d’acord amb el barem següent, en aplicació 

de l’article 118.2: 

 

1. Experiència: temps de serveis prestats en serveis penitenciaris: 

a. En el cas de llocs base d’interior i oficines: 
i. temps de serveis prestats en el cos tècnic d’especialistes: 0,8 

punts/mes 
ii. temps de serveis prestats en el cos auxiliar tècnic: 0,7 punts/mes 

b. En el cas de comandaments intermedis i llocs singulars:  
i. temps de serveis prestats en el mateix tipus de lloc de 

comandament o singular: 0,8 punts/mes 
ii. temps de serveis prestats en altres llocs de comandament 

intermedi, llocs singulars i llocs base d’interior: 0,7 punts/mes 
c. En el cas de llocs base de tractament:  

i. temps de servei en el mateix cos o lloc de treball en el cas 
d’educadors: 0,8 punts/mes 

ii. temps de serveis prestats en altres llocs de tractament i llocs base 
d’interior i oficines: 0,3 punts/mes 

 

2. Formació: es valoraran les titulacions acadèmiques següents:  
 

a. Llicenciatura en criminologia, dret, psicologia i pedagogia: 5 punts 
b. Diploma o grau en criminologia: 3,5 punts 
c. Diplomatura, grau o equivalent en dret, psicologia, pedagogia, treball social i 

educador social: 3 punts 
d. Diplomatura o grau en gestió i administració pública: 2,5 punts 
e. Altres llicenciatures: 2 punts 
f. Altres diplomatures: 1 punt 
 

Així mateix es valorarà la formació en temes de prevenció de riscos laborals: 
 

a. Nivell superior: 4 punts 
b. Nivell intermedi: 3 punts 
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c. Nivell bàsic: 1 punt 
 

3. Antiguitat: total de temps de serveis prestats a l’Administració (mateix criteri que 

per al reconeixement de triennis) a raó de 0,5 per mes d’antiguitat. 

 

4. Capacitats: Només a aplicar en un hipotètic supòsit d’empat, resultat de la 

realització d’un test de coneixements vinculats a situacions pràctiques.” 

 

 Annexar aquesta correcció d’errades a la Proposta d’Acord sobre les afectacions al 

personal derivades del tancament del CP Homes de data 16 de març de 2017.  

 

Barcelona, 20 de març de 2017 

Per l’Administració                                                          Per les organitzacions sindicals 

 


