Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justicia Juvenil
Direcció General de Recursos
i Regim Penitenciari
Subdirecció de Recursos Htrrnans i Econdrnies
ACQRD DEL GRUP DE TREBALL PENITENCIARI S08RE ASSIGNACIÓ
PvHHOARIS I SERVEIS AL PERSONAL DELS COSSOS DE SERVEIS
PENITENCIARIS ASSlGNATS A LLOCS DE TREBALL DE VIGILANCIA,
PRESTACIONS 1 OFICINES DELS CENTRES.

Els signants, representants de les organitzacions sindicafs del Gnip de TrebaSl de
Serveis Penitenciaris i del ~epartament de Justicia, consideran! cdnvenient una
regulació Única sobre I'ordenacib dels criteris d'assignacib d'horaris i senieis de tots els
Centres Penitenciaris de Catalunya que deixi sence kfectes qualsevol altra regulacid
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anterior en aquesta materia, pacten els següents críteris sobre assignacid d'horaris i
serveis de! personal de vigil6ncia, prestacions i oficines dels centres penitenciaris per
tal que siguin inmrporats en la regulacib que aprovi 1'6rgan competen! sobre la
materia.

Primer.- ~ r bitn d'aplicació.
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1, Es troba i n c l ~ sen els criteris d'assignacib d'horari que s'indiquen el personal

u:

següent:
Grup B, Cos de Diplomats Serveis Penitenciaris que ocupin llocs de treball
de TBcnida Mitjalana de Servei Interior;
Grup C, Coc de Tecnics Especialistes Serveis Penitenciaris que ocupin
Ilocc de treball de Generic S e m i Interior o de Gen&ricarea Mixta Vigilancia
Grup O, Cos d1AuxilFarsTecnics Setveis Penltenciaris que ocupin Ilocs de
treball dtAuxiliar Tecnic la de Servei Interior o d' Auxiliar Tecnida ~ r e a

e
m

i=r
t

4

R?

7
;/

Mixta,

Funcionaris dels Gnips B i C dels Cossos esmentats que ocupin llocs de
treball de Cap d'Unitat de Servei Interior.
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Els horaris a assignar amb aquests cnteris seran els de mati, tarda o cap de
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cetrnana.
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En el cas del personal que ocupi Ilocs de treball de Generic Setvei Interior i Auxiliar
Tecnic Servei Interior aquest criteri nomes sera d'aplicació en aquells centres on el
quadrant horari sigui el que es defineix en el punt 5.2, lletra c) "4x4 general" de
I'Acord sobre condicions de treball de personal penitenciari, per al període 20032005 (DOGC núm. 4047, de 13 de gener de 2004).
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2.

Es troba inclos en els criteris dhassignació de senieis el personal següent:
Gnip B, Cos de Diplomats Seweis Penitenciaris que ocupin llocs de treball
de Tecnicla Mitjalana Oficines
Grup C, Cos de Tecnicc Especialistes Seweis Penitenciaris que ocupin
llocs de treball de Generic ~ r e Mixta
a
Prestaeions o de Generic Oficines
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Grup D, Cas Auxiliar d'Administraci0 de la Generalitat en els ceuc ilocc
base respectius.
Funcionaris delc Grups B E C dels Cossos esmentats que ocupin Ilocs de
treball de Cap d'Area Funcional o dlEncarregats d ' ~ r e a
Administrativa.

3. Es ?roba inclos a la vegada en als criferis d1assignaci6 d'horarjs i serveis el
personal seguentr

Gnip C. Cos de Tecnics Especialistes Serveis Penitenciaris que ocupin
llocs de treball de Genkric ~ r e Mixta
a
Prestacions
Funcionaris dels Grups B i C deis Cossos asmentats que ocupin Ilocs de
treba'll de Cap dYAreaFuncional.
4. Podran presentar sol-licituds per participar en el precediment d m n t en els punts
següents, el personal amb destinació al centre, que presti serveis efectius en el
mateix i sense que aix6 impliqui un canvi de lloc de treball.

1. Pedodicitat de I'oferiment

1.7.

Un cop I'any es fara un oferirnent dels horaris i serveis pendents
d1assignaci6 i dels que estiguin assígnats provisionalrnent. L'oferiment
haur2i d'incloure la previsió de vacantc derivades dels procediments de
provisió de llocs de treball que es sesolgui de forma immediatament
posterior.

1.2.

Aquest ofeiiment anual es fari abans de la incorporació del personal
provinent dbua coonvcctbria de provisi6 o selecció.

1.3.

En aquest oferirnent també s'ijnclouran els horaris i serveis assignats als
Ilocc de treball reservais als funcionaris de carrera, que no s'hagin ocupat
pel seu titular durant un perfode mínim de sic mesos. Aquesta assignació
tindra carades provisional,

1.4.

A aquest oferiment se li donar4 difusi6 en els taulers d'anuncis deis centre,
i e s donari un termini de 10 dies per a la presentació de sol-licituds.

2. Ordre i criteris d%ssignacio d'horaris i serveis
2.1. En primer lloc s'assignaran horaiis i seweis als funcionaris dels grups B, C i D que
prestin serveis amb destinació definitiva al centre, L'assignació sera realibada tenint
en cornpte I'antiguitat total reconeguda en serveis penitenciaris.

En cas d'empat, es far5 servir I'antiguitat en el mateix centre per desempatar. Si
persistis l'empat tindra preferencia el personal de més edat.

2.2. Posteriorrnent i una vegada assignats eis horaris i serveis previstos en el punt 2.1,
s'assignaran horaris i serveis als funcianaris que hagin obtingut el seu llec de treball en
el darrer procedirnent de concurs. t'assignació del cervei i de l'horari es far5 tenint en
cornpte I'ordre de puntuació obtinguda a I'esmentat procediment.
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2.3.Posteriorment i una vegada assignats els horaris i serveic previstos en el punt 2.2,
s1assignar8 horari i senrei als funcionarís que s'hagin incorporat al centre arrel del
dairer pro& selectiu d'accés al respectiu cos. L"assignaci6 del servei i de I'horari es

Tara d'acord amb Ibrdre resultant de I'esmentat preces.

2.4. Posteriorment i una vegada assignafs els horaris i serveis previstos en el punt 2.3,
s'assignarA sewei i horari als funcionaris que s'incorporin en el centre en cornissió de
senreis o per endrrec de les funcions. L'assignació del servei i de Iyhoraries farS
tenint en compte 1' ordre de la puntuació obtinguda en el mrresponent concurs anual
resolt.

2.5. Finafrnent, el personal nomenat interi per vacani que s'incorpori en el centre,
I'assignació d'horati i de senieis es formalitzara d'acord arnb el criteri dbantiguitat en
serveis penitenciaris. Atesa la condició d'interi, aquestes assignacions tindran earacter
provisional.
2.6. Pel que fa als funcionaris que es reincorpot-in en el centre a la seva reserva de lloc
de treball, se'ls asignar5 els serveis i horans que tenien de forma definitiva en el
centre.

En aquects oferíments s'aplicara el sistema de resultes, oferlant el serveis i horaris del
personal que n'obtingui un altre en el rnateix oferiment.
4. Resolució de I'ofeñment
El director o directora del centre penitenciari emetid una resoluci6 a la qual constaran
les assignacions d'horaris i serveis un cop avaluats els criteris esmentats.

Tercer.- CompetGncies de la direcció del centre penitenciari.
A.

En aplicaci6 de I'article 12.2 del Decrei 32912006, de 5 de seternbre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organitracio i funcionarnent dels serveis d'execució penal
a Catalunya, el Directorla de cada Centre haura daenumerari convocar els serveis
que s'inclouen en I'aferiment, amb indicació de les seves funcions i horari
corresponent.
El Directorla del centre penitenciari, d'aacord arnb les poiestats previstes a l'article
12.2 i 45 del Decret 329f2006, de 5 de seternbre, pel quai s'aprova el Reglament
d'organitzaci6 i funcíonament deis serveic d'execucl0 penal a Catalunya, podr8,
excepdonatrnent, modificar I'assignacib de serveis i horaris en aquelles situacionc
degudarnent justificades, de les quals informara per escrit, de forma motivada, a la
Direccid General de Recursos i RBgim Penitenciari. S'informara als sindicats
membres de la Cornissió de Seguiment d'aquestes modificacions i de la seva
motivació.

3. El Directorla del centre té la competencia d'assignar els horaris i serveis que restin
vacants durant I'any. Aquestes assignacions hauran d'oferir-se amb ocasió de la
convocathria anual .
4.

En el cas que un funclonari que tingui assignat. un horari o servef de forma
provisional no es preskntés a I'oferiment realitzat anualment, caldra que el director
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o directora del centre li assigni el s e m i i horari, sense perjudici de que aquesta
assignaci6 haurh d'oferir-se anualrnent.

Quart.- Entrada en vieor.
Aquests criteris entraran en vigor en el moment de la seva aprovacid ,

Barcelona, Qlde desembre de 2008.

