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NOTA INFORMATIVA  
CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS I CAPACITATS PER A LA P ROVISIÓ 

DE DIVERSOS LLOCS DE COMANDAMENT DE L’ÀMBIT DE RÈGI M 
INTERIOR DELS CENTRES PENITENCIARIS (CONVOCATÒRIA D E 

PROVISIÓ NÚM. JU/CP003/2008) 
 
 
L’Acord de la Junta de Mèrits i Capacitats de 30 d’agost de 2016 va fer públics el resultats de la 
segona fase i la proposta definitiva de resolució del concurs. Pel mateix Acord es va obrir un 
termini de deu dies per tal que les persones concursants convocades a la segona fase puguin 
presentar la seva renúncia, tant a la destinació adjudicada com a la participació en el concurs.  
 
Atesa les consultes rebudes com a conseqüència de la publicació de l’acord s’informa del 
següent:   
 

1. Atès el temps transcorregut i per tal que les persones participants disposin de tota la 
informació referent a la convocatòria, es fan públics els Acords amb els llistats dels mèrits 
definitius de la primera fase que ja es varen publicar durant l’any 2009.  

 
2.  Les renúncies poden ser:  

 
• A la destinació adjudicada. Aquesta opció, si s’escau, la poden d’exercir aquelles 

persones que són incloses a la proposta de resolució publicada per Acord de 30 
d’agost de 2016.  

• A la participació al concurs.  Aquesta opció, si s’escau, la poden exercir les persones 
convocades a la segona fase que no hagin obtingut un lloc a la proposta de 
resolució publicada per Acord de 30 d’agost de 2016, en previsió que no estiguin 
interessades en obtenir algun dels llocs que van sol·licitar, si es realitza una nova 
adjudicació com a conseqüència de les renúncies presentades.  

 
Per tant, qualsevol renúncia, tant si és a la destinació adjudicada com si és a la participació al 
concurs, implica la renúncia a  la totalitat dels llocs demanats i només es tindran en compte les 
renúncies presentades durant el període indicat a l’Acord de 30 d’agost de 2016 (del 31 d’agost 
al 10 de setembre). 
 
La subdirecció general de Recursos Humans 
I Relacions Laborals  
 
 
 
Barcelona, 5 de setembre de 2016 


