Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General
de Serveis Penitenciaris

Nota adreçada a les persones funcionàries que ocupen llocs de treball als
centres penitenciaris de Catalunya per publicar als taulers d’anuncis dels
centres.
L’Ordre JUS/38/2017, de 17 de març, va establir la clausura del Centre Penitenciari
d’Homes de Barcelona i el Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona (DOGC 7333 –
21.3.2017). Al mes de maig es va produir el procés de redistribució del personal afectat
pel tancament dels centres penitenciaris mitjançant acord amb les organitzacions
sindicals.
A més en aquest procés, d’acord amb els pactes amb les organitzacions sindicals, també
es van modificar les assignacions de personal funcionari a altres centres penitenciaris,
segons les preferències d’ubicació que havien fet arribar, motiu pel qual a banda de les
places disponibles es generaven places a conseqüència dels moviments de personal
funcionari.
Finalitzada l’assignació de les persones funcionàries mitjançant comissió de serveis, es va
haver d’enviar formularis al personal interí, al qual un funcionari li va ocupar el lloc de
treball com a conseqüència de les reubicacions, així com a la resta de personal interí, que
malgrat no estar afectat pel supòsit anterior, pogués optar per un canvi d’ubicació.
D’altra banda, al mes de juliol es va dur a terme el nomenament de personal interí per
cobrir llocs de treball als centres penitenciaris i substituir incidències de personal durant
el període d’estiu. Posteriorment, es va tornar a nomenar personal interí, amb data fi 31
de gener de 2018, segons les diferents necessitats organitzatives dels centres
penitenciaris.
Cal destacar que en aquest període les circumstàncies de molts centres penitenciaris
s’han vist alterades per diverses causes com són jubilacions de personal, excedències per
incompatibilitat o interès particular, que no donen dret a reserva del lloc de treball. Com
també la necessitat d’atendre algunes de les peticions plantejades per funcionaris.
Així mateix, la “Resolución de 19 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se
resuelve el concurso, convocado por Resolución de 21 de marzo de 2017, en los Servicios
Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias” (BOE 269 –
06/11/2017) va suposar la generació de 30 llocs vacants pel trasllat definitiu de personal
del cos tècnic d’especialistes.
Per tot això, atesa l’excepcionalitat del procés i dels acords de l’Administració amb les
organitzacions sindicals, la Direcció General de Serveis Penitenciaris ha considerat adient
oferir a les persones funcionàries que ocupen llocs de treball als centres
penitenciaris de Catalunya la possibilitat d’ocupar algun dels 75 llocs de treball
que existeixen vacants i vacant amb reserva, en comissió de serveis, per un
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període de 2 anys o bé fins a la provisió definitiva que es produeixi per concurs
de trasllats o per retorn del titular del lloc.
Requisits, sol·licituds i procediment d’assignació
Les persones funcionàries que ocupin un lloc de treball als centres penitenciaris de
Catalunya i que estiguin interessades a ocupar temporalment algun dels llocs de treball
de l’annex, poden presentar la seva sol·licitud mitjançant un correu electrònic que
han d’enviar a l’adreça següent: sgrhe.dj@gencat.cat, abans del dijous
12.01.2018 a les 12.00 hores (migdia). No s’admetrà cap sol·licitud enviada fora
d’aquest termini.
En el correu electrònic de sol·licitud ha de constar a l’apartat “assumpte/tema” la
referència “Comissions de servei 2018” seguit de cognoms i nom. I en el cos del
correu s’haurà d’indicar el número de lloc, centre de treball i nom del lloc (tipologia) que
es sol·licita.
En cas que hi hagi més sol·licituds que llocs de treball per ocupar als centres
penitenciaris de Catalunya, s’aplicarà el criteri d’antiguitat en llocs de treball de serveis
penitenciaris per a la selecció del personal, sense perjudici que l’Administració valori i
prioritzi altres circumstàncies de caràcter personal i degudament acreditades.
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