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CONVOCATÒRIA DE CONCURS HORARI I DE SERVEIS FEBRER 2019 
 

 
 
En compliment del que estableix la “Instrucció núm. 2/2008 de la Secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, sobre l’aplicació de l’acord del grup de treball 
penitenciari sobre assignació d’horaris i serveis al personal dels cossos de serveis penitenciaris 
assignats a determinats lloc de treball dels àmbits administratiu i de vigilància dels centres 
penitenciaris”, es convoca el concurs anual d’horaris i serveis. 
 
PARTICIPANTS: 
 
1. Es troba inclòs en els criteris d’assignació d’horari el personal que ocupi llocs de treball de 
CUSI i GAMV. 
2. Es troba inclòs en els criteris d’assignació d’horari i serveis el personal que ocupi llocs de 
treball de CAF i GAMP. 
3. El personal que ocupa plaça amb destinació definitiva i que , havent obtingut un horari o 
servei de forma definitiva en un concurs anterior, no vulgui canviar, no ha de participar. 
4. Tot el personal CUSI, GAMV, CAF O GAMP que no ocupi plaça amb destinació definitiva, ha 
de participar. 
4. El personal substitut, tot i no ser objecte d’aquest acord, es demana realitzin la sol·licitud per 
intentar adequar els seus horaris, sempre que sigui possible, tenint en compte l’antiguitat total 
reconeguda en serveis penitenciaris. 
 
CALENDARI: 
 
- 8/2/2019:  Publicació 
- Del 8/2/2019 al 18/2/2019: Recollida de sol·licituds 
- 26/2/2019: Publicació d’assignació provisional i reunió sindical. 
- Del 26/2/2019 al 7/3/2019: Període d’al·legacions 
- 12/3/2019: Publicació de resultats definitius i reunió sindical 
- 18/3/2019: Aplicació de nous horaris i serveis 
 
CRITERIS DE PRELACIÓ: 
 
CAF I CUSI 
* En primer lloc el personal amb destinació definitiva al centre.  L’assignació serà realitzada 
tenint en compte l’antiguitat total reconeguda en serveis penitenciaris.  En cas d’empat, es tindrà 
en compte l’antiguitat en el mateix centre.  Si persistís l’empat, tindrà preferència el personal de 
més edat. 
 
 



 

 

Raval Disseminat núm. 53    
17600 Figueres 
Telf. 972 65 73 00 
Fax. 972 52 87 87 

 

 
 
 
* Després s’assignarà el personal en encàrrec de funcions, tenint en compte l’antiguitat total 
reconeguda en serveis penitenciaris.  En cas d’empat, es tindrà en compte l’antiguitat en el 
mateix centre.  Si persistís l’empat, tindrà preferència el personal de més edat.  Aquesta 
assignació serà provisional. 
 
GAMP i GAMV 
* En primer lloc el personal amb destinació definitiva al centre.  L’assignació serà realitzada 
tenint en compte l’antiguitat total reconeguda en serveis penitenciaris.  En cas d’empat, es tindrà 
en compte l’antiguitat en el centre.  Si persistís l’empat, tindrà preferència el personal de més 
edat. 
* Després s’assignarà el personal en comissió de serveis.  L’assignació serà realitzada tenint en 
compte l’antiguitat total reconeguda en serveis penitenciaris.  En cas d’empat, es tindrà en 
compte l’antiguitat en el centre.  Si persistís l’empat, tindrà preferència el personal de més edat.  
Aquesta assignació serà provisional. 
*Després s’assignarà el personal interí, tenint en compte l’antiguitat total reconeguda en serveis 
penitenciaris.  En cas d’empat, en tindrà en compte l’antiguitat en el centre.  Si persistís l’empat, 
tindrà preferència el personal de més edat.  Aquesta assignació serà provisional. 
 
RECOLLIDA I LLIURAMENT DE SOL·LICITUDS 
 
- Els impresos de sol·licitud es poden recollir a la Unitat de Recursos Humans de dilluns a 
divendres, o bé a la OGI els caps de setmana.  També estaran disponibles per imprimir a la 
carpeta “H:Grups\Formularis\Recursos Humans\Concurs 2019”. 
 
- Es poden lliurar personalment a la Unitat de Recursos Humans (o dipositar a la bústia fora 
d’horari d’oficina), o bé es poden enviar escanejats a: jurrhhcppb.dj@gencat.cat . 
 
- IMPORTANT:  Totes les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un extracte d’ATRI on consti 
els “llocs de treball ocupats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya”, AIXÍ COM ELS 
“Serveis prestats i triennis”. 
 
 
Figueres, 8 de febrer de 2019 
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