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DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals 

Sra Maria José Martí González 

 

 

Barcelona a 11 d’abril de 2020 

 

 

Benvolguda, 

Amb motiu de la publicació al web del Departament l’ANUNCI per a la contractació de persones de la 

categoria laboral de Tècnic/a Especialista, animador/a sociocultural (grup C1) en centres penitenciaris 

i centres educatius de justícia juvenil de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la 

Víctima del Departament de Justícia (ref. núm. JUS/146/2020) voldríem exposar el següent: 

- Tot i que estan especificades les funcions de les persones a contractar, demanem s’acotin més 

per tal d’evitar l’intrusisme respecte als altres col·lectius professionals que ja estan realitzant les 

seves funcions.  

 

- També demanem que les direccions dels centres on seran assignats aquests reforços rebin 

instruccions clares sobre les funcions que aquestes persones han de realitzar per evitar, tal com 

s’ha dit al paràgraf anterior, l’intrusisme respecte als altres col·lectius professionals que ja estan 

realitzant les seves funcions i perquè la seva feina no incompleixi tampoc la Resolució per la qual 

s’aprova el protocol d’actuació de les mesures que s’adopten a l’àmbit  dels Centres Penitenciaris 

de Catalunya a l’empara del Real decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 

d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, sobretot en els 

punts on descriu les limitacions de les activitats  i els espais amb les persones internes. 

 

- Per últim, els horaris de treball de la convocatòria no són coincidents amb els que realitzen les 

persones professionals dels equips actualment. No creiem que aquesta disparitat horària respecti 

la citada resolució signada el 18 de març d’aquest any, en el punt 14. 

A part d’aquestes consideracions, també volem deixar constància que si les borses de treball, que 

estem demanant des de fa molts anys la seva obertura, estiguessin operatives hagués estat molt més 

fàcil la contractació de personal com a resultat de l’aplicació del Pla de contingència del Departament 

de Justícia establert pera la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
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Tot i això valorem positivament aquestes contractacions per donar suport a les persones que 

actualment estan treballant en els centres. 

Esperem tingueu en compte la nostra exposició 

 

Salutacions cordials 

 

 

 

Francesc Ferrer i Vila 

President  

Comitè Intercentres  

 


