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ACORD 
del Govern pel qual s’aproven diverses mesures de racionalització 
relacionades amb la creació del Centre Penitenciari Mas d’Enric i la 
modificació de la destinació i denominació del Centre Penitenciari de 
Tarragona de la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament 
de Justícia 
 

 

 
El Pla Director d’Equipaments Penitenciaris 2004-2010 ja va preveure el 
tancament de centres penitenciaris obsolets i la construcció de centres nous 
per substituir els anteriors, així com la transformació d’algunes 
dependències penitenciàries per convertir-les en centres en règim obert, 
entre els quals s’incloïa l’obertura d’un centre penitenciari nou a les 
comarques tarragonines i l’existència d’un centre de règim obert a 
Tarragona. 
 
La configuració estructural i l’estat de conservació de les instal�lacions de 
l’actual Centre Penitenciari de Tarragona han posat de manifest la seva 
obsolescència i inadequació als requeriments d’un sistema penitenciari 
modern, circumstàncies que dificulten l’assoliment dels objectius i les finalitats 
de reinserció i reeducació de les penes privatives de llibertat que imposa la 
Constitució. 
 
Aquestes actuacions estava previst dur-les a terme l’any 2012, però les 
restriccions pressupostàries van aconsellar posposar la seva construcció i 
posada en funcionament. 
 
En el Pla d’Equipaments Penitenciaris 2013-2020, que ja ha estat presentat 
al Parlament, s’ha modificat la previsió de creació de centres penitenciaris 
nous feta en el Pla anterior per tal d’adequar-la al nou context econòmic, 
però s’hi manté la previsió per a l’any 2015 de l’obertura d’un centre 
penitenciari nou a la demarcació de Tarragona, el Centre Penitenciari Mas 
d’Enric, al municipi del Catllar, amb una capacitat màxima de 1.000 interns i 
la conversió de l’actual centre penitenciari de Tarragona en un centre de 
règim obert. 
 
Mitjançant l’Ordre JUS/219/2014, d’11 de juliol (DOGC núm. 6667, de 18.7 
2014), es crea el Centre Penitenciari Mas d’Enric, al terme municipal del 
Catllar i a la modificació de la destinació i denominació del Centre 
Penitenciari de Tarragona, per ubicar el nou Centre Penitenciari Obert de 
Tarragona. El personal del Centre Penitenciari de Tarragona passarà a 
prestar serveis al Centre Penitenciari Mas d’Enric, llevat del que passi a 
prestar serveis al Centre Penitenciari Obert de Tarragona, en determinats 
supòsits recollits en aquest Acord. 
 
Amb caràcter previ a la posada en funcionament del nou centre, és 
necessari aprovar una sèrie de mesures de racionalització a aplicar al 
personal del CP Tarragona, com poden ser el trasllat de dependència 
administrativa, la convocatòria de concursos limitats per a la provisió de 
determinats llocs de treball del Centre Obert de Tarragona, el canvi 
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d’adscripció dels llocs de treball afectats i la reassignació i redistribució 
d’efectius. 
 
L’article 68 del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents 
a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, faculta el Govern per aplicar mesures i 
instruments de racionalització de l’organització i del personal, tant 
funcionari com laboral, en execució de les polítiques específiques de 
personal. 
 
Els articles 114 i següents del Reglament general de provisió de llocs de 
treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig, 
preveuen les diferents mesures i instruments que pot establir el Govern i el 
procediment a seguir per a la seva efectivitat. 
 
En aplicació de l’article 37.2 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic, en data XXXXXXX s’ha procedit en el si de la Mesa 
Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic a la negociació 
de la repercussió que aquestes mesures de racionalització tenen sobre les 
condicions de treball del personal funcionari afectat i s’ha ratificat el Pacte 
del grup de treball de personal penitenciari de 16 de juny de 2008.  
 
En relació al personal laboral afectat per aquest trasllat, l’article 13 del VI 
Conveni col�lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la 
Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008, prorrogat tàcitament 
fins al 31 de desembre de 2014, preveu els trasllats forçosos derivats de 
canvis d’adscripció de llocs entre unitats i els concursos de canvi de 
destinació limitats al personal laboral fix de l’àmbit afectat, l’article 14 
regula les causes i el procediment per a la modificació substancial de les 
condicions de treball i l’article 15 regula la mobilitat funcional, i en aquest 
sentit, s’ha elaborat la memòria justificativa respecte als trasllats forçosos, i 
altres modificacions contractuals del personal laboral del Centre Penitenciari 
de Tarragona i s’ha lliurat al comitè d’empresa de Tarragona en data 
XXXXXXXXX de 2014. A més, en data XXXXXXXXXXX es va acordar amb el 
Comitè Intercentres l’establiment de similars mesures compensatòries a les 
pactades per al personal funcionari.  
 
Per últim, en aplicació de l'article 40.1.b) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i de l'article 64.4.b) de l'Estatut dels 
Treballadors, s'ha complert el tràmit de sol�licitud d'informe de la Junta de 
Personal i del comitè d'empresa de Tarragona sobre el trasllat de les 
instal�lacions, com a òrgans de representació del personal afectat. 
 
Conseqüentment, amb l’informe previ del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals i del Departament d’Economia i Coneixement previst 
a l’article 116.3 del Reglament general de provisió de llocs de treball i 
promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, a proposta de les persones titulars dels departaments de 
Justícia, de Governació i Relacions Institucionals i d’Economia i Coneixement 
el Govern 
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Acorda 
 
Primer. Aprovar les mesures de racionalització de l’organització que es 
recullen en els punts següents, entre les quals es troben el trasllat de 
dependència administrativa del Centre Penitenciari de Tarragona al Centre 
Penitenciari Mas d’Enric, la realització de concursos de provisió de llocs de 
treball limitats al personal del Centre Penitenciari de Tarragona per cobrir 
determinats llocs de treball del Centre Penitenciari Obert de Tarragona i, 
com a conseqüència, el canvi d’adscripció dels llocs de treball afectats del 
personal que actualment presta serveis al Centre Penitenciari de Tarragona, 
la reassignació d’efectius de personal funcionari i el trasllat forçós de 
personal laboral, la suspensió d’incorporació de personal extern al Centre 
Penitenciari de Tarragona i l’amortització de determinats llocs de treball. 
 
Segon. S’autoritza el canvi d’adscripció dels llocs de treball corresponents a 
la plantilla de personal funcionari i de personal laboral del Centre 
Penitenciari de Tarragona al Centre Penitenciari Mas d’Enric que es detallen 
als annexos 1 i 2, llevat del personal afectat per les mesures de mobilitat 
per al personal laboral recollides al punt 6 d’aquest Acord i del personal que 
canviï la seva adscripció al Centre Penitenciari Obert de Tarragona per la 
resolució dels concursos de provisió limitats que es regulen en els punts 
següents i del que s’estableix al punt 7 d’aquest Acord. 
 
Al personal funcionari de carrera i laboral fix que ocupi llocs amb destinació 
definitiva al Centre Penitenciari de Tarragona al qual s’apliqui la mesura de 
canvi d’adscripció al Centre Penitenciari Mas d’Enric prevista en aquest 
Acord serà perceptor, prèvia petició de la persona interessada, d’una 
compensació econòmica equivalent a l’abonament de 3 dietes més el 
quilometratge generat en tres dies de desplaçament entre el Centre 
Penitenciari de Tarragona i el Centre Penitenciari Mas d’Enric, ubicat al 
Catllar, en els termes previstos en el punt 5 del pacte sindical del Grup de 
Treball penitenciari de 16 de juny de 2008. 
 
Al personal funcionari interí i laboral temporal que ocupi llocs de treball 
afectats per les previsions d’aquesta mesura de racionalització de 
l’organització no li és d’aplicació la compensació econòmica a què es 
refereix el paràgraf anterior. Així mateix, aquest personal tampoc podrà 
participar en els concursos de provisió limitats que es regulen en els 
apartats següents i continuarà ocupant els llocs de treball, que canviaran 
d’adscripció d’acord amb el que s’estableix en aquest Acord.  
 
Tercer.  Autoritzar el conseller de Justícia per convocar i resoldre un concurs 
general de provisió de llocs limitat al personal funcionari de carrera del cos 
tècnic d’especialistes, serveis penitenciaris, del Centre Penitenciari de 
Tarragona, per tal de proveir, com a màxim, 24 llocs de treball de genèric/a 
de medi obert, del mateix cos i especialitat, del Centre Penitenciari Obert de 
Tarragona. 
 
Podran prendre part en aquest concurs restringit les persones funcionàries 
del cos esmentat que ocupin o tinguin reservats amb destinació definitiva 
llocs de genèric/a servei interior, genèric/a àrea mixta vigilància o genèric/a 
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area mixta prestacions en el moment de publicar-se la convocatòria de 
concurs limitat corresponent. 
 
En el supòsit que el nombre de concursants admesos sigui superior al de 
llocs de treball convocats, obtindran lloc de treball les persones concursants 
que millor puntuació obtinguin, fins al límit dels llocs convocats. 
 
Quart. Autoritzar el conseller de Justícia per convocar i resoldre un concurs 
general de provisió de llocs limitat al personal funcionari de carrera del cos 
tècnic d’especialistes, serveis penitenciaris, del Centre Penitenciari de 
Tarragona, per tal de proveir 5 llocs de treball de genèric/a d’oficina del 
mateix cos i especialitat, del Centre Penitenciari Obert de Tarragona. 
 
Podran prendre part en aquest concurs restringit les persones funcionàries 
del cos esmentat que ocupin o tinguin reservats amb destinació definitiva 
llocs de genèric/a d’oficina, en el moment de publicar-se la convocatòria de 
concurs limitat corresponent. 
 
En el supòsit que el nombre de concursants admesos sigui superior al de 
llocs de treball convocats, obtindran lloc de treball les persones concursants 
que millor puntuació obtinguin, fins al límit dels llocs convocats. 
 
Cinquè. Autoritzar el conseller de Justícia per convocar i resoldre un concurs 
específic de provisió de llocs limitat al personal funcionari de carrera del cos 
tècnic d’especialistes i del cos de diplomatura, serveis penitenciaris, del 
Centre Penitenciari de Tarragona, per tal de proveir 6 llocs de treball de 
Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert (CRIMO), del Centre 
Penitenciari Obert de Tarragona. 
 
Podran prendre part en aquest concurs restringit les persones funcionàries 
dels cossos esmentats que ocupin o tinguin reservats amb destinació 
definitiva llocs de cap de serveis o cap de serveis a extingir, en el moment 
de publicar-se la convocatòria de concurs limitat corresponent. 
 
En el supòsit que el nombre de concursants admesos sigui superior al de 
llocs de treball convocats, obtindran lloc de treball les persones concursants 
que millor puntuació obtinguin, fins al límit dels llocs convocats. 
 
Sisè. Autoritzar el conseller de Justícia per convocar i resoldre un concurs 
de canvi de destinació limitat al personal laboral fix de la categoria 
d’oficial/a de 1a, especialitats paleta i electricista, del Centre Penitenciari de 
Tarragona, per tal de proveir 1 lloc de treball de la categoria d’oficial/a de 
1a, manteniment, del Centre Penitenciari Obert de Tarragona. 
 
Podran prendre part en aquest concurs restringit les persones laborals fixes 
de la categoria i especialitats esmentats que ocupin o tinguin reservat amb 
destinació definitiva un lloc de treball en el moment de publicar-se la 
convocatòria de concurs limitat corresponent. 
 
En el supòsit que el nombre de concursants admesos sigui superior al de 
llocs de treball convocats, obtindrà el lloc de treball la persona concursant 
que millor puntuació obtingui. 
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A la persona que no obtingui el lloc d’oficial 1a, manteniment, al Centre 
Penitenciari Obert de Tarragona, se li aplicarà l’adequació de categoria a 
Conductor/a (carnet b), del grup D1, com a mesura de mobilitat funcional, 
informada i negociada preceptivament amb el Comitè d’Empresa Territorial 
de Tarragona en dates XXXXXXXXXX de 2014. 
 
Setè. Atesa la necessitat de cobrir determinats llocs de treball al Centre 
Penitenciari Obert de Tarragona i l’existència al Centre Penitenciari de 
Tarragona d’un nombre igual o inferior d’aquests llocs de treball ocupats per 
personal funcionari de carrera amb destinació definitiva i, en conseqüència, 
la manca de concurrència competitiva en el cas de realitzar un concurs de 
provisió limitat per cobrir-los, s’autoritza el Departament de Justícia a 
canviar l’adscripció dels llocs de treball del Centre Penitenciari de Tarragona 
que a continuació es detallen al Centre Penitenciari Obert de Tarragona i 
dels funcionaris que els ocupen, si és el cas: 
 
NOMBRE DE 

LLOCS 

CODI/S 

LLOC 
NOM DEL LLOC 

1 0039483 
Especialista en Instal�lacions i Equips 

Tècnics 

2 
0183810 

0185660 
Titulat/ada superior, psicòleg/òloga 

1 0027433 Tècnic/a superior (llicenciat en dret) 
4 0184080 

0184090 

0184100 

0184120 

Diplomat/ada educació social 

1 0185590 Auxiliar administratiu/iva 
1 0042526 Subaltern/a 

 
Així mateix, s’autoritza el Departament de Justícia perquè adscrigui al 
Centre Penitenciari Obert de Tarragona els llocs del Centre Penitenciari de 
Tarragona ocupats per personal funcionari amb adscripció provisional o per 
personal interí que siguin necessaris per completar la plantilla prevista per 
al funcionament d’aquell centre. 
 
En el cas que la persona ocupant del lloc de treball 0185590 no estigui 
interessada en ser adscrita al CO de Tarragona, s’autoritza que s’hi pugui 
adscriure el lloc 0185620. 
 
Vuitè. Atès que no estan previstos a la nova organització dels centres 
penitenciaris Mas d’Enric i Obert de Tarragona, es disposa la supressió dels 
llocs de treball de personal laboral següents: 
 
 
NOMBRE 

DE 

LLOCS 

CODI/S 

LLOC 

COS I ESPECIALITAT/ 

CATEGORIA LABORAL 
NOM DEL LLOC 

3 
L005863 
L005903 Oficial/a 1a, cuiner/a 

D1 Oficial/a 1a – 
Cuiner/a 
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0001187 
 
Novè. D’acord amb el que estableix el darrer paràgraf de l'apartat 
"Configuració del lloc de cap de servei" del punt 5.2 de l’Acord de condicions 
de treball del personal penitenciari 2006-2009 prorrogat successivament 
fins al 31 de desembre de 2015, es disposa la supressió dels llocs de treball 
següents i la creació dels corresponents llocs de cap de servei al Centre 
Penitenciari Mas d’Enric que seran ocupats de forma definitiva per les 
mateixes persones funcionàries que ocupen els llocs suprimits, els quals 
percebran el complement personal transitori corresponent:  
 

NOMBRE DE 
LLOCS 

CODI/S LLOC NOM DEL LLOC 

3 0183860 
0183880 
0183890 

Cap de serveis a extingir 
Cap de serveis a extingir 
Cap de serveis a extingir 

 
 
Desè. D’acord amb l’article 115 apartat b) del Reglament general de 
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 
123/1997, de 13 de maig, es suspèn la incorporació de personal a llocs de 
treball del centre penitenciari de Tarragona, tant la que es pogués derivar 
de la convocatòria de processos de provisió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIÓ D’ANNEXOS 
Annex 1.  Relació de llocs de treball de personal funcionari del Centre 
Penitenciari de Tarragona 
Annex 2. Relació de llocs de treball de personal laboral del Centre 
Penitenciari de Tarragona 
 


