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CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA FA ANYS QUE 

HEM RECLAMAT LA CONVOCATÒRIA D'UN CONCURS DE 

COMANDAMENTS DE NIVELL CUSI/CAF/EAA/RIET 

 

El nou concurs de comandaments intermedis de nivell Cap d'Unitat de 

Servei Interior (CUSI), Cap d'Àrea Funcional (CAF), Encarregat d'Àrea 

Administrativa (EAA) i Responsable d'Instal·lacions i Equips Tècnics (RIET), 

que estava previst convocar-se aquest mes de juliol, finalment es preveu 

publicar en el DOGC després del 5 de setembre. El retard es deu entre 

altres raons a la necessitat de poder atendre les peticions d'actualització 

de l'expedient realitzada per companys i companyes interessades. 

 

L'estructura general del concurs queda de la següent manera: 

 

Primera Fase 

Treball desenvolupat 30 punts 

Formació i Perfeccionament 15 punts 

Grau Personal Consolidat 6 punts 

Antiguitat a l’administració 18 punts 

Titulacions acadèmiques 5 punts 

Coneixements de llengua catalana 6 punts 

 

 

Segona Fase 

Cas pràctic, 20 preguntes tipus test 20 punts 

 
DARRERES INFORMACIONS DEL 

NOU CONCURS DE 
COMANDAMENTS 

(CUSI/CAF/EAA/RIET) 
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La puntuació de cada apartat es detalla en el darrer esborrany al qual es 

pot accedir fent clic en el següent enllaç: 

 

DARRER ESBORRANY DE PUNTUACIONS DE LA 1a FASE (FASE DE 

MÊRITS) DEL CONCURS DE COMANDAMENTS DE NIVELL 

CUSI/CAF/EAA/RIET (FEU CLIC) 

 

 
 

El passat dia 15 de juliol es va publicar a la Intranet del Departament de 

Justícia la informació en relació amb la comprovació de l’expedient a ATRI 

per al concurs.  

 

Aquesta informació es pot trobar en els enllaços següents: 

 

https://espai.justicia.gencat.cat/Execucio-penal/Pagines/default.aspx 

(apartat de notícies) 

 

https://espai.justicia.gencat.cat/Execucio-penal/Que-em-cal-

saber/Noticies/Pagines/revisio-expedient-concurs-merits-cp.aspx 

 

 

La realització del concurs permetrà alliberar prop de dos centenars de 

places de llocs base que podran ser ofertes en el concurs de trasllats que 

l’administració preveu realitzar després de finalitzar els dos processos 

d'estabilització, i que són el concurs de mèrits ara en curs que es preveu 

resoldre’l a l’octubre, i el futur concurs oposició d'estabilització que es preveu 

convocar al novembre. 

 

Barcelona, 22 de juliol de 2022. 

 

US CONTINUAREM INFORMANT! 
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