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A l'atenció. Lourdes Ciuró Buldó 

                    CONSELLERA DE JUSTÍCIA 

                    GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

Distingida Senyora, 

 

Davant Vos I com a màxima responsable del Departament de Justícia, DIC: 

 

Jo, _______ , major d'edat, en qualitat de Funcionari Interí com Tècnic 

Especialista en Serveis Penitenciaris i treballador de la Secretaria de Mesures 

Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima en la 

GeneralitatsdekCatalunya,dEXPOSO: 

 

QUE, mantinc un vincle laboral amb la SMPRV, com Tècnic Especialista 

en Serveis Penitenciaris amb anterioritat al 31 de desembre de 2017. 

 

QUE, que participo en el procés de selecció per proveir 255 places del cos 

tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya grup serveis 

penitenciaris(JUS/1208/2021)(JU030). 

 

QUE, en el meu cas concorren tots els paràmetres que dicta la llei i fixa la 

sentència del TJUE para acreditar l'existència d'un abús continuat i, per tant, 

s'ha de determinar quina seria la sanció efectiva, proporcionada i dissuasiva 

que ha de correspondre per garantir la plena eficàcia del Dret de la Unió. 

 

QUE,ksegonsklakLleik20/2021kdek28kdekdesembre: 

 

En primer lloc, és prevé la convocatòria preceptiva i per un sol cop d'un 

concurs de mèrits, que, d'acord amb les disposicions addicionals 6a i 8a, deu 

incloure: 

 

-Totes aquelles places ocupades amb caràcter temporal (sigui amb interins, 

eventuals, substituts, etc), de forma ininterrompuda, amb anterioritat a l'1 de 

generkdelk2016. 

 

- Totes aquelles places de naturalesa estructural que, al temps d'entrada en 

vigor de la Llei, estén ocupades per personal amb una relació temporal amb 

l'Administració ocupadora a 1 de gener del 2016, encara que la plaça estigui 
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ocupada amb empleats públics temporals amb anterioritat a l'1 de gener del 

2016. 

En conseqüència, la Llei 20/2021 obliga a treure a concurs 

de mèrits no només les places ocupades amb caràcter temporal (ja sigui 

eventuals, interins, substituts, etc.), amb anterioritat a l'1 de 

gener, sinó també a aquelles altres en les que no concorri aquest requisit 

previ, però que, al temps de l'entrada en vigor de la Llei, estén ocupades 

per un empleat públic temporal que acrediti més de 6 anys d'antiguitat 

(abans de l'1 de gener) en la mateixa Administració ocupadora, encara 

que no en la mateixa placa. 

 

En segon lloc, la Llei 20/2021, en el seu art.2, obliga a convocar concursos-

oposicions per a cobrir les places que estén ocupades de forma temporal 

e ininterrompuda, almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 

2020, això és, abans del 31 de desembre del 2017. 

 

En aquests casos i per aquestes places, podran ser eliminatoris els exercicis 

en la fase d'oposició, de tal manera que es computaran conjuntament les 

puntuacions obtingudes a la fase d'oposició i a la fase del concurs, valorant-

se la fase del concurs en un 40% de la puntuació total. 

 

En tercer lloc, l'art 2.1 de la Llei, en el seu paràgraf segon, estableix que 

d'aquests concursos-d'oposició en els que poden no ser eliminatoris els 

exercicis de la fase d'oposició, queden excloses les places incloses en 

els processos d'estabilització previstos a les Lleis de Pressupostos 2017 i 

2018, sempre que, a l'entrada en vigor de la Llei, els processos selectius 

d'estabilització haguessinñsigutñconvocades. 

 

Aquesta exempció (i com tota exempció, d'interpretació restrictiva), 

únicament s'aplica a les places a les que es refereix l'art. 2 de la Llei, això es, 

a les places ocupades de manera temporal en els tres anys anteriors al 31 de 

desembre de 2020, abans del 31 de desembre del 2017. 

 

Per contra, aquesta exempció o exclusió de les places convocades dins del 

procés d'estabilització conforme a les lleis pressupostàries de 2017 i 2018, 

no s'aplica als supòsits recollits a les disposicions addicionals 6a i 8a de la 
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Llei 20/2021, doncs aquesta exempció no s'estableix no es conté en 

aquestes disposicions addicionals.  

 

Això es, aquesta exempció no regeix per les places ocupades amb caràcter 

temporal amb anterioritat a l'1 de gener del 2016 o per empleats públics 

temporals que tinguin una antiguitat de mes de 6 anys, això es, anterior a l'1 

de gener del 2016. 

 

  

A les places sotmeses a convocatòries excepcionals d'estabilització de feina 

temporal de llarga duració a traves d'un concurs de mèrits, deuen excluir-se 

dels processos d'estabilització de les lleis pressupostaries 2017 i 2018, encara 

que hagin sigut incloses en les OPOS d'estabilització i estén ja convocades a 

l'entrada en vigor de Llei, doncs l'excepció es conte únicament en l'art 2.1 de 

la Llei, doncs, i amb referencia a la situació regulada en l'apartat 2.1, mentre 

no es conte una excepció similar a la disposició addicional Sisena de la Llei, 

que fa referencia a altres supòsits diferents i, fixa per a aquests supòsits 

específics, un regim jurídic diferent. Per la mateixa raó,  

es deuran excloure també dels processos de provisió de feina (concurs de 

trasllats) en curs o els que es convoquen abans de la publicació de l'oferta de 

feina pública de 2021, plaç que finalitza l'1 de juny de 2022, les places 

ocupades en temporalitat que compleixin els criteris de les disposicions 

addicionals 6a i 8a de la Llei 20/2021. 

 

QUE, tal com ja s’ha pronunciat algun jutjat a l’Estat Espanyol, la mesura 

sancionadora     més acord i equilibrada, per donar compliment a les finalitats 

de la Directiva Comunitària és el de la transformació de la relació temporal 

abusiva en una relació fixa. Avala aquesta conclusió la mateixa Resolució 

del Parlament Europeu de 31 de maig de 2018, indicant en el considerant 

18 que “la transformació de la relació temporal successiva en el sector 

públic en un contracte fix ha de ser considerada la mesura més idònia per a 

prevenir i sancionar de manera efectiva l’abús de la contractació temporal”. 

 

SOL·LICITO 

 

Que sigui admès aquest escrit i, en funció dels arguments que s’hi exposen, 

i amb la finalitat de garantir la meva protecció en tant empleat públic, 
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víctima d’abús, es dictin les resolucions necessàries, de manera 

immediata, per transformar la meva relació temporal abusiva en una 

relació fixa. 

 

 ATRESSÍ SOL·LICITO 

 

Que, atès la meva condició d’aspirant en el procés de selecció per a la 

provisió de places del cos tècnic d’especialistes i, considerant el contingut 

principal d’aquest escrit, que si una de les 255 places convocades en 

aquest procés és la que actualment estic ocupant, DEMANO: 

 

QUE S’IDENTIFIQUI AQUESTA PLAÇA I SE’M COMUNIQUI, i 

 

QUE, sigui exclosa del total de places convocades en el procés de 

oposició JU030, i s’escau, afegir-la al procés de concurs de mèrits que 

estableix la llei 20/2021, de 28  de desembre, a les disposicions 6ª i 8ª, en 

tant no es resolgui la pretensió principal, o sigui, el reconeixement de la 

fixesa del meu vincle laboral i administratiu amb el Departament de 

Justícia. 

 

 

És de Justícia que demano a Barcelona, a    _ de febre del 2022. 

 

 

 

 

 

     Signatura 

 

 

Amb còpia registrada per: 

Senyor Jesus Plaza Gomez 

            Subdirector de Recursos Humans i Econòmics (e.f.) 
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