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Nota adreçada a les persones funcionàries que ocupen llocs de treball als centres 

penitenciaris de Catalunya o persones funcionàries del cos tècnic d’especialistes de la 

Generalitat de Catalunya que ocupen altres llocs de treball i volen reingressar  
 

Durant el mes de setembre de 2019 s’ha resolt el concurs general de provisió de llocs de 

treball de la Secretaria General d’Institucions Penitenciaries. Així mateix s’han produït 

jubilacions de personal, excedències per incompatibilitat o interès particular i altres situacions 

com promoció de funcionaris des de llocs base del cos tècnic d’especialistes a llocs de 

comandament. 
 

Totes aquestes situacions han generat vacants i vacants reservades al diferents centres 

penitenciaris, que cal proveir. 
 

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha considerat adient oferir 

a les persones funcionàries que ocupen llocs de treball als centres penitenciaris de Catalunya 

o persones funcionàries del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya que 

ocupen altres llocs de treball i volen reingressar, la possibilitat d’ocupar algun dels 36 llocs de 

treball que existeixen vacants o vacants reservats, en comissió de serveis, per un període 

màxim de 2 anys o bé fins a la provisió definitiva que es produeixi per concurs de trasllats o 

per retorn del titular al lloc reservat. 
 

Requisits, sol·licituds i procediment d’assignació 
 

Les persones funcionàries que ocupin un lloc de treball als centres penitenciaris de Catalunya 

o persones funcionàries del cos tècnic d’especialistes que ocupen altres llocs de treball i volen 

reingressar 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 10 d’octubre de 2019 

a les 12.00 hores (migdia). No s’admetrà cap sol·licitud enviada fora d’aquest termini ni per 

cap altre mitjà. 
 

En el correu electrònic de sol·licitud ha de constar a l’apartat “assumpte/tema” la referència 

“Comissions de servei octubre 2019” seguit de cognoms i nom” i en el cos del correu 

s’haurà d’indicar, per ordre de preferència, 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, com sempre, el criteri d’antiguitat en llocs de treball de cos tècnic 

d’especialistes per a la selecció del personal. 

 

 

 

 

 

La sub-directora general de Recursos Humans i Econòmics 
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