Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima

Nota adreçada a totes les persones integrants de la Borsa de treball de personal del cos tècnic
d’especialistes, grup de serveis penitenciaris, per tal d’optar a la nova estructura de la Borsa
pactada a l’Acord de data 25 de juny de 2019
En data 25 de juny de 2019, s’ha signat un Acord entre l’Administració i les organitzacions sindicals
UGT, IAC-CATAC, CSIF i Intersindical- CSC, de Modificació dels criteris de regulació i inclusió a la borsa
de treball de personal del cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris.
D’acord amb el que estableix el punt 3 d’aquest Acord, el Grup 1 de la Borsa de treball de personal
del cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris, està format per les persones que
integraven la borsa d’interins de serveis penitenciaris de 12 de juliol de 2006 i les persones que van
superar les tres primeres convocatòries corresponents al procés selectiu núm. JUS/546/2017 de data
24 de novembre de 2017, febrer i novembre de 2018 per ocupar llocs de reforç per excés o
acumulació de tasques del cos tècnic d’especialistes, totes elles ordenades d’acord amb l’antiguitat i
que han donat el seu consentiment i conformitat als efectes de la seva integració.
En aplicació del que preveu el punt 2 de l’esmentat Acord de 25 de juny de 2019 i atès que ocupeu
un lloc de treball amb un nomenament d’interí/na, caldrà que opteu als àmbits funcionals i
territorials en que s’estructura la nova Borsa, en ambdós casos per ordre de preferència.
En cas de no estar interessat a desenvolupar tasques en algun àmbit, ja sigui funcional o territorial,
aquest o aquets s’hauran de marcar-se amb 0.
Àmbit funcional (oficines i vigilància):
 Genèric/a d’oficina
 Genèric/a d’interior (servei interior/àrea mixta/medi obert)
Pel que fa als àmbits territorials:
 Barcelona: CP Obert 2, CP Dones, CP Brians 1, CP Brians 2, CP Quatre Camins, CP Joves,
Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa.
 Girona: CP Puig de les Basses, CP Obert Girona.
 Tarragona i Terres de l’Ebre: CP Mas d’Enric, CP Obert Tarragona.
 Lleida: CP Ponent, CP Obert Lleida.
 Catalunya Central: CP Lledoners.
Així mateix, atès que durant el darrer any s’han produït diverses vacant en diferents centres
penitenciaris, com a interins integrants de la Borsa tindreu l’opció de poder canviar d’àmbit
territorial i funcional i, per tant, renunciar al vostre nomenament i optar a algun altre segons les
vostres preferències.
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L’oferiment de les vacants generades es durà a terme al llarg del mes de setembre .
Aquesta renúncia voluntària al vostre nomenament, de manera excepcional, no suposarà perdre
l’antiguitat a la borsa.
Us adjuntem el model que haureu d’emplenar on podreu establir l’ordre de preferència dels àmbits
funcionals i l’ordre de preferència dels àmbits territorials, així com, si s’escau, la renúncia voluntària
al vostre nomenament.
Caldrà que ens retorneu mitjançant correu electrònic i com a màxim fins el dia 8 de setembre el
document adjunt degudament emplenat i signat a la següent adreça de correu
borsatecnicsespecialistes.justicia@gencat.cat
Barcelona, 8 d’agost de 2019
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