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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
Direcció General 
de Serveis Penitenciaris 
 

INSTRUCCIONS PER AL PROCÉS DE COBERTURA DE LLOCS 
BASE DE L’ÀREA DE TRACTAMENT PER L’ANY 2012 PER A 
PERSONAL FUNCIONARI  

En els darrers anys no s’han publicat concursos generals de mèrits i capacitats per al personal 
funcionari en què hagin pogut participar els professionals de l’àrea de rehabilitació (juristes, psicòlegs, 
pedagogs, assistents socials i educadors socials) que presten serveis a centres penitenciaris. 

En aquest sentit, cal adoptar mesures tendents a facilitar la mobilitat d’aquest personal, si aquest així 
ho desitja, tot possibilitant que aquest personal funcionari destinat a centres penitenciaris pugui optar 
a cobrir de manera provisional els llocs de treball base vacants del cos o escala corresponent que 
sigui necessari cobrir, mitjançant la forma d’ocupació de comissió de serveis. 
 
Per aquest motiu, es dóna publicitat a les següents instruccions i al procediment per a fer efectiva 
aquesta mobilitat per al supòsit que sigui necessari cobrir llocs base vacants de l’àrea de rehabilitació 
en un centre penitenciari diferent del que es presta serveis. 
 

1.- Presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds s’adreçaran al Servei de Selecció i Provisió, es podran presentar en els registres dels 
centres penitenciaris i s’expressarà l’ordre de preferència. Aquestes sol·licituds es realitzaran amb el 
model normalitzat que s’adjunta. 

Cal que, un cop registrades les sol·licituds, s’escanegi la còpia registrada i es faci arribar a la Secció 
de Provisió, per correu electrònic a l’adreça:  seleccioiprovisio.dj@gencat.cat, o via fax (93 214 03 09)  

Període de presentació de sol·licituds: 12 de juny al 23 de juny de 2012

6.- Altres informacions

, ambdós inclosos. 

3.- Requisits de participació 
Per tal d’optar a algun dels llocs base de l’àrea de tractament de centres penitenciaris de Catalunya, 
caldrà ser personal funcionari en servei actiu del cos o escala corresponent als llocs a què s’opta i 
prestar serveis a centres penitenciaris de Catalunya. 
 
4.- Procediment 
En el supòsit que hi hagués més sol·licituds per prestar serveis en un centre penitenciari determinat 
que llocs de treball que s’hagin de cobri, el personal que ho hagi sol·licitat s’ordenarà de major a 
menor d’acord amb el còmput d’antiguitat en la categoria professional de l’àrea de rehabilitació que 
s’ocupa, als efectes de determinar quina de les sol·licituds tindran preferència. 
 
5.- Vigència 
Llevat del cas de renúncia expressa del sol·licitant, les sol·licituds rebudes tindran vigència fins la 
publicació de les següents instruccions . 
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Per a qualsevol dubte o aclariment referent a aquest procés, podeu contactar telefònicament amb la 
Secció de  Provisió (93 214 01 37). 


