
 Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

Procés selectiu per ocupar llocs de reforç per excés o acumulació de tasques del cos 
de tècnics especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris 
als centres penitenciaris adscrits a la Direcció General de Serveis Penitenciaris del 
Departament de Justícia (ref. núm. JUS/546/2017) 

Termini de presentació de sol·licituds: del 24 al 30.11.2017 

1. Objecte del procés  
 

Es convoca un procés selectiu amb la finalitat de disposar de persones per ocupar llocs de 
reforç per excés o acumulació de tasques del cos tècnic d’especialistes, grup de serveis 
penitenciaris, que siguin necessaris per garantir el funcionament correcte dels centres 
penitenciaris. La durada màxima dels nomenaments fets com a conseqüència d’aquest 
procés selectiu serà de sis mesos, dins d’un període de dotze mesos.  
 
2. Centres i jornada laboral 

 
Tots els llocs de treball del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de 
serveis penitenciaris d’aquests centres, tenen horari especial sotmès a torns horaris de matí, 
de tarda, de nit i de cap de setmana i festius. Els centres on es necessiten fer els reforços 
són els següents: 

Centre de treball Adreça i localitat  

CP Quatre Camins  i CP de Joves Carretera del Masnou a Granollers, km 13,425,   
La Roca del Vallès 

CP Obert de Girona  Carrer de Menorca, 16, Girona 

CP Ponent i CP Obert de Lleida Carrer de Victòria Kent, s/n, Lleida 

CP Obert de Tarragona Av. República Argentina, 2, Tarragona 

CP Brians 1 i CP Brians 2 Carretera de Martorell a Capellades, km 23,   
Sant Esteve Sesrovires 

Pavelló Hospitalari Penitenciari de 
Terrassa Carretera de Torrebonica s/n, Terrassa 

CP Obert 2 de Barcelona Carrer de Pare Manjón, 2, Barcelona 

CP de Dones de Barcelona Carrer de Doctor Trueta, 76-98, Barcelona 

CP Lledoners Carretera C-55 de Manresa a Solsona, km 37,  
Sant Joan de Vilatorrada 

CP Puig de les Basses Raval disseminat, 53, Figueres 

CP Mas d’Enric Travessia Comella Moro, 15, El Catllar 
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3. Funcions dels llocs de treball 

Les funcions que corresponen als professionals del cos tècnic d'especialistes de la 
Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, són les destinades a exercir l'execució, 
la col·laboració i similars adients amb el seu nivell de titulació i d'especialització, en les 
tasques pròpies dels serveis penitenciaris de Catalunya.  

Per al desenvolupament de les seves funcions els corresponen, entre d'altres, les activitats 
següents: 

• La supervisió del desenvolupament correcte de les prestacions que es realitzin a la 
unitat i de l'estat d'ús i seguretat de les instal·lacions. 

• Les tasques de vigilància ordinària, obertura i tancament de les unitats d'accés i de 
pas del centre penitenciari; la identificació i el control de les persones, vehicles, 
paquets, béns i subministraments que entrin o surtin de l'establiment i el control dels 
moviments de les persones internes al centre penitenciari. 

• La gestió dels documents, llibres i registres informàtics propis del funcionament de la 
unitat; la pràctica de notificacions i comunicacions que els siguin encomanades i, en 
general, totes les tasques administratives que siguin necessàries per a la gestió 
correcta dels serveis de la unitat. 

• La informació a la població reclusa i als operadors penitenciaris sobre les normes de 
règim interior que regeixen el funcionament de la unitat, els procediments, 
competències i normativa de funcionament dels serveis penitenciaris. 

4. Requisits de participació  

Per tal de ser admeses en aquesta convocatòria, les persones interessades a participar-hi 
han de complir, el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds de participació, els 
requisits de participació. Aquests requisits s’han de continuar complint durant el 
desenvolupament de la relació contractual. 

4.1. Requisits de participació 

a) Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats 
membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui 
aplicable la lliure circulació de treballadors. 

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del 
cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats 
membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui 
aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, 
sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, 
siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels 
seus progenitors. 

En qualsevol cas, les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola 
hauran d’acreditar documentalment la seva nacionalitat. 
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b) Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa. 

c) Titulació: títol de batxiller, de tècnic o qualsevol altre de nivell superior o equivalent, o 
estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitza el termini de presentació 
de sol·licituds. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de 
l’homologació corresponent de l’òrgan competent. 

d) Llengua catalana: les persones participants han de tenir els coneixements de llengua 
catalana nivell B2. Les persones que no acreditin tenir el certificat de coneixements 
sol·licitat hauran de fer-ne una prova, que es qualificarà d’apte/a o no apte/a. 

e) Llengua castellana: les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola 
han de tenir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma 
d’espanyol (B2) o superior. Les persones que no acreditin tenir el certificat de 
coneixements sol·licitat hauran de fer-ne una prova, que es qualificarà d’apte/a o no 
apte/a. 

f) Capacitat: tenir la capacitat física i psíquica necessàries per a l’exercici de les 
funcions pròpies de les places objecte de convocatòria, d’acord amb el que 
s’especifica en la taula d’exclusions mèdiques de l’annex 1 d’aquest anunci. 

g) Habilitació:  

- No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat, llevat 
que s’hagi obtingut la cancel·lació dels antecedents penals. 

- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol 
de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les 
comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a 
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de 
funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava com a personal 
laboral. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en una 
situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que 
impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública. 

- No haver estat sancionat per expedient disciplinari mentre durin els efectes ni 
destituït ni exclòs en anteriors borses de treball del cos tècnic d’especialistes, grup 
de serveis penitenciaris en els últims dos anys de servei dins del cos.  

4.2. Acreditació dels requisits de participació   

Les persones participants han d’adjuntar al model de sol·licitud, la documentació següent:  

• Títol de batxiller, de tècnic o qualsevol altre de nivell superior o equivalent. Si es 
tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent de 
l’òrgan competent. 

• Certificat B2 o superior de coneixements de llengua catalana. 

• Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’adjuntar 
certificat de coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol 
(B2) o superior. 
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La Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament de 
Justícia farà la consulta del Registre d’antecedents penals, amb l’autorització prèvia de la 
persona interessada. Quan no es puguin verificar les dades, les persones participants 
hauran de presentar el certificat corresponent. 

Les persones participants que incorrin en inexactituds o falsedats podran ser excloses 
motivadament del procés en qualsevol moment si no compleixen els requisits.  

Es podrà excloure del procés selectiu qualsevol persona participant que realitzi alguna 
conducta contrària a la bona fe o que estigui orientada a desvirtuar els principis d’equitat i 
igualtat o altres comportaments que alterin el desenvolupament normal de qualsevol de les 
fases establertes en aquest procés selectiu. 

5. Sol·licituds i tractament de les dades 

Les persones interessades, que compleixin els requisits de participació, han d’emplenar el 
formulari JUS/546/2017. 

Un cop emplenat el formulari, i abans d’enviar-lo, s’han d’annexar els documents necessaris 
per acreditar els requisits i mèrits al·legats, d’acord amb el que estableixen els apartats 4.2 i 
7.1.2 d’aquest anunci. 

Amb la formalització i presentació del formulari de participació, les persones aspirants donen 
el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries 
per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu. Així 
mateix, donen el seu consentiment perquè es realitzin les comprovacions pertinents i les 
acreditacions d'ofici a partir de les dades que consten en les bases de dades de què 
disposen les administracions públiques d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i d'acord amb la resta de la normativa 
vigent. Quan no es puguin verificar les dades, les persones aspirants hauran de presentar la 
documentació corresponent d'acord amb el que determinen aquestes bases. 

Les dades personals de les persones participants seran incorporades al fitxer Selecció i 
provisió. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar els processos de selecció i provisió de 
personal funcionari, personal laboral i personal interí del Departament de Justícia. Aquestes 
dades es podran cedir al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, en relació amb 
el que estableix l'article 3 de la Llei 18/1990, de 15 de novembre, en el marc dels programes 
de formació selectiva. L'òrgan responsable d'aquest fitxer és la Direcció de Serveis del 
Departament de Justícia. Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud adreçada a la seu d'aquest òrgan (c. 
Pau Claris, 81, 08010 Barcelona) o a l'adreça electrònica 
protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat. 
 

6. Termini de presentació de sol·licituds 

El termini per a la presentació de sol·licituds s’estableix en 7 dies naturals, des de la 
publicació d’aquest anunci al web del Departament de Justícia. La data límit de presentació 
de sol·licituds és el 30 de novembre de 2017 i no s’admetran sol·licituds fora d’aquest 
termini.  
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7. Procés de selecció 

El procés de selecció constarà de dues parts: una fase de concurs i una fase de proves.  

7.1  Fase de concurs 

En la fase de concurs es valoraran els mèrits al·legats i acreditats per les persones 
candidates i només es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de publicació 
d’aquest anunci d’acord amb els barems següents: 

a) Haver participat en algun procés selectiu del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat 
de Catalunya, grup de serveis penitenciaris i haver superat alguna de les proves: 1,2 
punts. 
 

b) Pel temps de serveis prestats a l’Administració pública d’acord amb els barems 
següents: 

• Serveis prestats com a tècnic especialista de la Generalitat de Catalunya, grup de 
serveis penitenciaris o com ajudant d’institucions penitenciaries de l’Estat (grup 
C, subgrup C1), a raó de 0,4 punts per mes complert treballat. 

• Serveis prestats al cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de 
serveis penitenciaris, a les forces i cossos de seguretat de l’Estat o de 
l’Administració local, o al cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya, a raó 
de 0,3 punts per mes complet treballat. 

• Altres serveis prestats a l’Administració pública, a raó de 0,2 per mes complet 
treballat.  

c) Pel temps de serveis prestats en el sector privat en llocs de treball de vigilant de 
seguretat, escortes privats o guardes rurals de l’àmbit de la seguretat privada a raó de 
0,1 per mes complet treballat.  

A l’efecte del còmput dels serveis prestats i l’antiguitat a l’Administració pública, es considera 
que un mes comprèn 30 dies naturals i no es computaran períodes inferiors a un mes. Els 
serveis prestats a temps parcial es computaran de forma proporcional a la jornada realitzada 
en relació amb la jornada ordinària de l’Administració de la Generalitat que és de 7,5 hores 
per dia de treball. 

d) Tenir l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i  comunicació 
(ACTIC), d’acord amb el  següent:  

•  Nivell bàsic: 0,5 punts 

•  Nivell mitjà: 1 punt 

•  Nivell avançat: 1,5 punts.  

La valoració d'un nivell superior exclourà la valoració de la resta.  

e) Titulacions acadèmiques de nivell superior a l’exigit com a requisit de participació: 
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• Llicenciatura o grau en criminologia, dret, psicologia, pedagogia i psicopedagogia: 
4 punts. 

• Grau en educació primària, treball social, educació social, gestió i Administració 
pública, diplomatura o equivalent en criminologia, dret, psicopedagogia, 
psicologia, pedagogia, mestre, treball social, educació social, gestió i 
Administració pública: 3 punts. 

• Altres llicenciatures o graus rellevants per al lloc de treball: 1,5 punts. 

• Altres diplomatures: 1 punt. 

f) Certificat de coneixement de llengua catalana superior a l’exigit com a requisit de 
participació: 

 
• Nivell C1:  3 punts 

• Nivell C2:  5 punts.  

La valoració del nivell superior exclourà la valoració de la resta.  

7.1.2  Acreditació dels mèrits a valorar 

A l’efecte de valoració dels mèrits, les persones participants han d’adjuntar, si s’escau, al 
formulari de participació la documentació que acredita els mèrits que al·leguen, d’acord amb 
el següent:  

• Si les persones participants han prestat serveis al cos tècnic d’especialistes de la 
Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris o al cos auxiliar tècnic de 
la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris: es valoraran els 
serveis prestats i l’antiguitat al cos d’acord amb les dades que constin al Registre 
general de personal de la Generalitat. En aquest cas, no serà necessària cap 
altra acreditació. 

• Si s’al·leguen serveis prestats com ajudant d’institucions penitenciàries: certificat 
dels períodes treballats amb especificació de la categoria, expedit per l’òrgan 
competent en matèria de recursos humans, amb indicació del total d’anys, mesos 
i dies treballats fins la data de publicació d’aquest anunci. 

• Si les persones participants han prestat serveis a les forces i cossos de seguretat 
de l’Estat o de l’Administració local, o al cos d’agents rurals en l’àmbit de les 
administracions públiques: certificat dels períodes treballats amb especificació de 
la categoria, expedit per l’òrgan competent en matèria de recursos humans, amb 
indicació del total d’anys, mesos i dies treballats fins a la data de publicació 
d’aquest anunci. 

• Si les persones participants han prestat serveis en cossos i escales diferents a 
les anteriorment relacionades a les diferents administracions públiques: certificat 
dels períodes treballats amb especificació del cos o escala, expedit per l’òrgan 
competent en matèria de recursos humans, amb indicació del total d’anys, mesos 
i dies treballats fins a la data de publicació d’aquest anunci. 
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• Si les persones participants han prestat serveis en l’àmbit de la seguretat privada: 
contractes laborals on s’especifiqui la categoria professional i els períodes 
treballats, acompanyats de l’informe de vida laboral de la Seguretat Social 
acreditatiu dels serveis que s’al·leguen com a mèrit. 

• Certificat d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i  
comunicació (ACTIC): es realitzarà d’ofici, amb l’autorització prèvia de la persona 
participant al formulari de sol·licitud de participació, a través de la consulta a la 
Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA). 

• Còpia de la titulacions de nivell superior a l’exigit com a requisit de participació.  

• Certificat de coneixement de llengua catalana superior a l’exigit com a requisit de 
participació.  

7.2. Fase de proves 

En aquesta fase les persones participants seran convocades a la realització d’una prova 
física i a la realització d’un curs selectiu teòric sobre coneixements del medi penitenciari. 

7.2.1. Prova física 

Es convocarà a la prova física les 200 persones que hagin obtingut la millor puntuació (de 
més a menys) en l’apartat de mèrits. En cas d’empat, aquest és dirimirà, segons la 
puntuació obtinguda en els mèrits per cada persona, d’acord amb l’ordre que apareixen a la 
convocatòria.  En el cas que persisteixi l’empat, es dirimirà pel primer cognom que comenci 
per la lletra V, d'acord amb la Resolució GAH/53/2017, de 20 de gener, per la qual es dona 
publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones 
aspirants en els processos selectius de l'any 2017. 

Les persones  convocades a la prova física hauran de fer els exercicis físics següents: 

• Circuit d’agilitat  

• Pressió sobre banc 

• Cursa de llançadora 

Per poder fer la prova física, les persones participants hauran de lliurar el dia de la prova 
física el certificat mèdic oficial d’acord amb el model de l’annex 2 d’aquest anunci. El fet que 
la persona participant no presenti aquest certificat comportarà la seva exclusió del procés.  

Per fer els exercicis és obligatori que les persones participants portin roba i calçat esportiu.  

a) Descripció de les proves físiques 

 Primer exercici: Circuit d'agilitat.  

 Objectiu: valorar l'agilitat. 

 Descripció 

• La persona aspirant es col·locarà davant la línia de sortida, asseguda a terra amb les 
cames flexionades 90 graus, amb contacte de mans i peus al terra. 
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• Al senyal del testador es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant sortirà 
corrent i haurà de fer una tombarella agrupada frontal amb recolzament de les dues 
mans sobre un matalàs. 

• A continuació, es dirigirà cap a la primera tanca, que passarà pel davant fins a 
ultrapassar-la, girarà cap a l'esquerra i hi passarà per sota.  

• Correrà després cap el plint, que haurà de passar amb tot el cos (amb recolzament o 
sense) per sobre i entre dues barres verticals situades als extrems del banc.  

• Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca, que passarà directament per darrera, 
girarà cap a la dreta i hi passarà per sota. 

• Anirà ara frontalment cap a la primera tanca, que haurà de saltar sobrepassant-la 
amb els dos peus en una fase aèria prolongada. Recollirà un sac (homes 20 kg i 
dones 15 kg) que es posarà sobre les espatlles (ben col·locat abans de continuar la 
cursa) i el transportarà un recorregut de 20 metres, corrent cap endavant des del lloc 
on hi havia el sac fins a un con situat a 10 metres, haurà de girar 180 graus al seu 
voltant per l'esquerra i sense tocar-lo, i tornar en sentit oposat també corrent 10 
metres més cap endavant fins a la línia d'arribada. 

• Quan es traspassi la línia d'arribada, s'aturarà el cronòmetre i s'enregistrarà el temps 
emprat. 

Normes 

a) No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar l'exercici. 

b) En el transcurs de l'exercici no es podrà tombar ni desplaçar cap obstacle. 

c) La tombarella s’haurà de fer sobre l'eix transversal del tronc. 

d) El sac haurà d’estar ben col·locat sobre les espatlles abans de traspassar la línia 
d’arribada. 

e) Les tanques hauran d'estar a una alçada de 80 cm per a dones i 90 cm per a 
homes. 

f) Qualsevol incompliment d’algun dels elements de la prova descrits anteriorment 
serà considerat nul. 

Valoració: només es disposa de dos intents, no consecutius, i serà vàlid el millor temps 
(en segons i dècimes de segon) d'ambdós. Si aquests dos intents són nuls, no hi haurà 
possibilitat d'un tercer intent i l'exercici també serà nul.  

  

  Barems del circuit d’agilitat (temps en segons i dècimes de segons)  

Homes      

 

Puntuació 

 

Fins a 33 anys 

 

De 34 a 44 anys 

 

De 45 a 54 anys 

 

55 anys o més 

0 ≥25,1 ≥26,6 ≥28,1 ≥29,6 

0,5 22,9-25 24,4-26,5 25,9-28 27,4-29,5 

1 22,4-22,8 23,9-24,3 25,4-25,8 26,9-27,3 

1,5 22-22,3 23,5-23,8 25-25,3 26,5-26,8 
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2 21,7-21,9 23,2-23,4 24,7-24,9 26,2-26,4 

2,5 21,5-21,6 23-23,1 24,5-24,6 26-26,1 

3 21,2-21,4 22,7-22,9 24,2-24,4 25,7-25,9 

3,5 21-21,1 22,5-22,6 24-24,1 25,5-25,6 

4 20,8-20,9 22,3-22,4 23,8-23,9 25,3-25,4 

4,5 20,6-20,7 22,1-22,2 23,6-23,7 25,1-25,2 

5 20,5 22 23,5 25 

5,5 20,3-20,4 21,8-21,9 23,3-23,4 24,8-24,9 

6 20,1-20,2 21,6-21,7 23,1-23,2 24,6-24,7 

6,5 19,9-20 21,4-21,5 22,9-23 24,4-24,5 

7 19,7-19,8 21,2-21,3 22,7-22,8 24,2-24,3 

7,5 19,4-19,6 20,9-21,1 22,4-22,6 23,9-24,1 

8 19,2-19,3 20,7-20,8 22,2-22,3 23,7-23,8 

8,5 18,9-19,1 20,4-20,6 21,9-22,1 23,4-23,6 

9 18,5-18,8 20-20,3 21,5-21,8 23-23,3 

9,5 18-18,4 19,5-19,9 21-21,4 22,5-22,9 

10 ≤17,9 ≤19,4 ≤20,9 ≤22,4 

 

   Barems del circuit d’agilitat (temps en segons i dècimes de segons)  

Dones      

Puntuació Fins a 33 anys De 34 a 44 anys De 45 a 54 anys 55 anys o més 

0 ≥30 ≥31,5 ≥33,3 ≥35,1 

0,5 27,4-29,9 28,9-31,4 30,7-33,2 32,5-35 

1 26,8-27,3 28,3-28,8 30,1-30,6 31,9-32,4 

1,5 26,3-26,7 27,8-28,2 29,6-30 31,4-31,8 

2 26-26,2 27,5-27,7 29,3-29,5 31,1-31,3 

2,5 25,7-25,9 27,2-27,4 29-29,2 30,8-31 

3 25,4-25,6 26,9-27,1 28,7-28,9 30,5-30,7 

3,5 25,1-25,3 26,6-26,8 28,4-28,6 30,2-30,4 

4 24,9-25 26,4-26,5 28,2-28,3 30-30,1 

4,5 24,7-24,8 26,2-26,3 28-28,1 29,8-29,9 

5 24,5-24,6 26-26,1 27,8-27,9 29,6-29,7 

5,5 24,2-24,4 25,7-25,9 27,5-27,7 29,3-29,5 

6 24-24,1 25,5-25,6 27,3-27,4 29,1-29,2 
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6,5 23,8-23,9 25,3-25,4 27,1-27,2 28,9-29 

7 23,5-23,7 25-25,2 26,8-27 28,6-28,8 

7,5 23,2-23,4 24,7-24,9 26,5-26,7 28,3-28,5 

8 22,9-23,1 24,4-24,6 26,2-26,4 28-28,2 

8,5 22,6-22,8 24,1-24,3 25,9-26,1 27,7-27,9 

9 22,1-22,5 23,6-24 25,4-25,8 27,2-27,6 

9,5 21,5-22 23-23,5 24,8-25,3 26,6-27,1 

10 ≤21,4 ≤22,9 ≤24,7 ≤26,5 

 

Segon exercici: pressió sobre banc 

Objectiu: mesurar la força dinàmica de l’extremitat superior.  

Descripció 

•  La persona participant es posarà en decúbit supí sobre el banc de pressió, amb els 
peus recolzats a terra i agafant la barra d’halterofília, des de la posició de braços 
estirats. 

•  Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant 
iniciarà l’exercici. 

•  La persona participant haurà d’aixecar el pes, el nombre més elevat de repeticions 
possible en un temps màxim d’uns 45 segons. 

•  L’aixecament s’efectuarà amb les dues mans, amb una separació lleugerament més 
gran que la de les espatlles en una acció de flexió-extensió dels colzes en la seva 
projecció vertical. 

•  L’exercici finalitzarà un cop transcorregut el temps màxim de 45 segons o bé per 
voluntat de la persona participant. 

Normes 

a) La persona participant només tindrà la possibilitat de fer l’exercici una sola vegada. 

b) La repetició no serà vàlida si no s’estenen els colzes totalment o la barra no toca el 
pit en la flexió dels colzes. 

c) El pes a desplaçar per als homes serà de 35 kg i de 20 kg per a les dones. 

d) No està permès fer rebots amb la barra sobre la caixa toràcica. 

e) Les repeticions es comptaran en veu alta, utilitzant el mateix número que l'anterior en 
cas d'una repetició no vàlida. 

f) No es podran utilitzar guants, magnèsia ni cap altra substància. 

Valoració: s’anotarà el nombre total de repeticions vàlides realitzades durant un temps 
màxim de 45 segons. 

Barems de la pressió sobre banc (repeticions)   

Homes i dones     
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Puntuació Fins a 33 anys De 34 a 44 anys De 45 a 54 anys 55 anys o més 

0 <3 <1 <1 <1 

0,5 3 1-2 1 1 

1 4-5 3 2 2 

1,5 6 4-5 3 3 

2 7-8 6 4 4 

2,5 9 7-8 5-6 5 

3 10-11 9 7 6 

3,5 12 10-11 8 7 

4 13-14 12 9 8 

4,5 15-16 13-14 10 9 

5 17 15 11-12 10 

5,5 18-19 16-17 13 11 

6 20 18 14 12 

6,5 21-22 19-20 15 13 

7 23 21 16-17 14 

7,5 24-25 22-23 18 15 

8 26 24 19 16 

8,5 27-28 25-26 20 17 

9 29 27 21 18 

9,5 30-31 28-29 22-23 19 

10 ≥32  ≥30 ≥24 ≥20  

 

Tercer exercici: Cursa de llançadora (course navette). 

Objectiu: mesurar la potència aeròbica màxima. 

Descripció 

•  La persona aspirant es col·locarà darrera la línia de sortida. 

•  Es posarà en marxa el reproductor de CD. En sentir el senyal de sortida, la persona 
aspirant s'haurà de desplaçar fins a la línia oposada (20 m), trepitjar-la i esperar fins que 
s'escolti el senyal següent. S'ha d'intentar seguir el ritme marcat per la gravació del CD. 

•  Es repetirà constantment aquest cicle fins que la persona aspirant no pugui arribar a 
trepitjar la línia al moment indicat pel reproductor de CD. En aquest moment s'haurà de 
retirar de l'exercici. 

Normes 

a) S'ha de trepitjar la línia abans que soni el senyal sonor. 
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b) La persona aspirant no podrà sortir per trepitjar la línia següent fins que no s'hagi 
escoltat el senyal sonor. 

c) En el canvi de sentit, no es poden fer girs circulars, s'ha de pivotar. 

Valoració: es realitzarà un sol intent i s'anotarà l'últim palier (minut) anunciat abans que la 
persona aspirant perdi el ritme del senyal sonor. 

Barems de la cursa de llançadora (períodes) 

  Homes 

     Puntuació Fins a 33 anys De 34 a 44 anys De 45 a 54 anys 55 anys o més 

0 <3,5 <3 <2,5 <2 

0,5 3,5 3 2,5 2 

1 4 3,5 3 2,5 

1,5 4,5 4 3,5 3 

2 5 4,5 4 3,5 

2,5 5,5 5 4,5 4 

3 6 5,5 5 4,5 

3,5 6,5 6 5,5 5 

4 7 6,5 6 5,5 

4,5 7,5 7 6,5 6 

5 8 7,5 7 6,5 

5,5 8,5 8 7,5 7 

6 9 8,5 8 7,5 

6,5 9,5 9 8,5 8 

7 10 9,5 9 8,5 

7,5 10,5 10 9,5 9 

8 11 10,5 10 9,5 

8,5 11,5 11 10,5 10 

9 12 11,5 11 10,5 

9,5 12,5 12 11,5 11 

10 ≥13 ≥12,5 ≥12 ≥11,5 

 

Barems de la cursa de llançadora (períodes) 

  Dones 

     Puntuació Fins a 33 anys De 34 a 44 anys De 45 a 54 anys 55 anys o més 

0 <2 <1,5 <1 0 

1,5 2 1,5 1 0,5 

2 2,5 2 1,5 1 
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2,5 3 2,5 2 1,5 

3 3,5 3 2,5 2 

3,5 4 3,5 3 2,5 

4 4,5 4 3,5 3 

4,5 5 4,5 4 3,5 

5 5,5 5 4,5 4 

5,5 6 5,5 5 4,5 

6 6,5 6 5,5 5 

6,5 7 6,5 6 5,5 

7 7,5 7 6,5 6 

7,5 8 7,5 7 6,5 

8 8,5 8 7,5 7 

8,5 9 8,5 8 7,5 

9 9,5 9 8,5 8 

9,5 10 9,5 9 8,5 

10 ≥10,5 ≥10 ≥9,5 ≥9 

 

b) Organització dels exercicis  

L'ordre de realització dels diferents exercicis d'aquesta prova vindrà determinat per 
l'organització, que establirà els grups en què es distribuiran les persones convocades. No 
obstant això, i per a tots els grups, el tercer exercici (cursa de llançadora) es farà l’últim i hi 
haurà un interval, com a mínim, de 15 minuts des de la finalització de l’exercici anterior.  

Es podran fer proves antidopatge en el transcurs d'aquesta prova. El fet de donar un resultat 
positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic 
Internacional o el fet de negar-se a sotmetre's a aquestes proves seran motiu d'exclusió del 
procés selectiu. 

c) Valoració de la prova 

La qualificació d'aquesta prova serà de 0 a 30 punts. La puntuació mínima per superar-la és 
de 15 punts i s’obtindrà amb la suma total de punts aconseguits en els 3 exercicis. La 
valoració final d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a.  

Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici comportarà la 
consideració de nul de l'exercici corresponent (nul=0 punts). 

En els exercicis on hi ha més d'un intent, el resultat vàlid serà el millor de tots. 

No es podrà provar cap element o material abans de fer els exercicis. 

7.2.2. Curs selectiu 
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Les persones participants que hagin superat la prova física han de fer un curs teòric sobre 
coneixements del medi penitenciari amb l’objectiu d’adquirir els coneixements bàsics 
necessaris per dur a terme les funcions pròpies dels professionals de seguretat de la 
Direcció General de Serveis Penitenciaris. La durada d’aquest curs es preveu que sigui de 3 
dies (20 hores). 

Un cop acabat, s’haurà de superar una prova escrita de coneixements per avaluar-ne els 
coneixements adquirits. La valoració d’aquesta prova és de 0 a 10 punts, i per superar-la 
caldrà un mínim de puntuació de 5 punts. La valoració final del curs serà d’apte/a o no 
apte/a. 

8. Desenvolupament i resultat del procés 

Tota la informació d’aquest procés es podrà consultar al web del Departament de Justícia, a 
l’apartat Treballar al Departament (http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/), tot i que 
també es podrà contactar amb les persones participants mitjançant el correu electrònic que 
hagin especificat en el formulari de participació. 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i en el termini més breu 
possible, es publicarà la llista de persones admeses en el procés selectiu (amb indicació 
dels motius d’inadmissió, si s’escau), així com la puntuació en l’apartat de mèrits al·legats i 
acreditats i la llista de les 200 persones convocades a la prova física, així com també el lloc, 
el dia i l’hora de la prova. Les persones que superin les proves físiques i no hagin acreditat 
els requisits de llengua seran convocades per fer-ne una prova, que es qualificarà d’apte/a o 
no apte/a.   
 
Les persones que hagin de fer el curs selectiu en seran informades quan finalitzi la prova 
física. 
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Annex 1: taula d'exclusions mèdiques 
 
I. Antropometria 
 
1. La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 20 divisions en la mà dominant 
i a les 15 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 15 i 10 
divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones. 
2. Índex de massa corporal superior a 35 o inferior a 18,5. 
 
II. Malalties, lesions i defectes físics 
 
1. Òrgans dels sentits 
1.1. Agudesa visual llunyana binocular amb correcció inferior a 7/10 (0,7) en el moment 

del reconeixement. 
1.2. Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual, 50%. 
1.3. Despreniment de retina. 
1.4. Glaucoma. 
1.5. Es declararà no aptes aquelles persones que en el moment del reconeixement 

tinguin una audició conversacional amb correcció limitada segons el càlcul de la 
pèrdua global biaural (PGB) que no ha de ser superior a 10. 

1.6. Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en determinin 
afeccions cròniques. 

2. Aparell cardiovascular 
2.1 Insuficiència cardíaca independentment de la seva causa. 
2.2 Infart de miocardi. Angina de pit. 
2.3 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. Bloqueig A-V superior a primer grau. 
Bloqueig complert de branca esquerra. Extrasístoles, ja siguin auriculars o ventriculars, en 
nombre superior a les 6 per minut. 
2.4 Valvulopaties. 
2.5 Hipertensió arterial, que amb o sense tractament presenti valors superiors a 155 mm Hg 
per sistòlica o superiors a 95 mm Hg per diastòlica. 
2.6 Insuficiències venoses perifèriques que produeixin signes d'estasi o alteracions tròfiques. 
3. Aparell respiratori 
3.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria 
pel que es tindrà en compte els valors assolits a l'espirometria. La capacitat vital (FVC), 
obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes i als 3 litres en les dones. I 
FEV1/FVC inferior al 60% del teòric (estimat per edat, pes i talla). 
4. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós 
4.1 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric que comprometin la 
realització de les funcions o activitats recollides a l'apartat 1.3 de l'annex 1. 
4.2 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un 
adequat comportament social i laboral. 
4.3 Trastorns mentals orgànics. Retard mental. 
5. Aparell locomotor 
5.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de 
qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el 
coll, o la seva repercussió estàtica. 
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5.2 Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti la mobilitat per realitzar funcions o 
activitats recollides a l'apartat 1.3 de l'annex 1. 
5.3 Amputacions que comprometin la realització de les funcions o activitats recollides a 
l'apartat 1.3 de l'annex 1. 
6. Aparell digestiu 
6.1 Hepatopaties de qualsevol etiologia (inclouen alteracions metabòliques). 
6.2 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
6.3 Pancreopaties cròniques o reincidents. 
7. Aparell genitourinari 
7.1 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
8. Glàndules endocrines 
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. Se n'exceptua la 
diabetis que no es considerà excloent per ella mateixa, sí en canvi les seves repercussions a 
d'altres aparells previstos en aquest annex. 
9. Sistema hematopoètic 
9.1 Hemopaties. Coagulopaties. 
10. Infeccions 
10.1 Qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi que comprometi la 
realització de les funcions o activitats dels llocs de treball.  
11. Altres 
11.1 Processos neoplàsics. 
11.2 Malalties autoimmunes. 
11.3 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri del/de la facultatiu/tiva pugui 
comprometre les funcions o activitats dels llocs de treball. 
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Annex 2: Model de certificat mèdic per a la selecció de personal del cos tècnic 
d’especialistes, grup de serveis penitenciaris (exclusions mèdiques al revers) 
__________________________________________________________________ 
Constitució física (punt I annex 1) .............................................. Normal � Anòmal � 

Talla .................    Pes .................    Índex massa corporal  .................. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pressió arterial (punt II.2 annex 1) ............................................. Normal � Anòmal � 

TA sist. ...............        TA diàst. ...................  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E.C.G. (punt II.2 annex 2) .......................................................... Normal � Anòmal � 
(fer E.C.G. en cas d’observar factor de risc o extrasistòlia i adjuntar gràfic) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Exploració de l’audició (punt II.1 annex 1)  ................................ Normal � Anòmal � 
(explorar audició conversacional i fer audiometria en cas d’observar dificultats) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aparell cardiovascular (punt II.2 annex 1) .................................. Normal � Anòmal � 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oftalmologia (punt II.1 annex 1)  ................................................ Normal � Anòmal � 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agudesa visual llunyana binocular amb correcció inferior a 7/10 (0,7) (punt II.1 annex 1)  
 .................................................................................................... Normal �              Anòmal � 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aparell respiratori (punt II.3 annex 1) ......................................... Normal � Anòmal � 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós (punt II.4 annex 1) ....... Normal � Anòmal � 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Exploració mèdica aparell locomotor (punt II.5  annex 1) .......... Normal � Anòmal � 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aparell digestiu (punt II.6 annex 1) ............................................ Normal � Anòmal � 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observacions  ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................  

 
Dr/a. ...................................................................................................... llicenciat/ada en medicina i cirurgia, 
col·legiat/ada a ................................................................ amb el número .......................... i amb exercici  
professional a ..................................................................... 

CERTIFICO: que he efectuat les anteriors exploracions al senyor/a 

............................................................ ..................................................................................................... 

amb NIF ............................................     i edat .......................i reuneix les condicions físiques necessàries 

per a la realització dels exercicis de la prova física establerta a l’anunci JUS/546/2017 i no s’ha observat 

cap de les exclusions mèdiques especificades en l’annex 1 de la convocatòria que es detallen en el dors 

d’aquest certificat. 

  
  I, perquè consti, expedeixo aquest certificat. 
.............................................................................., ............... de ............................ de 2017 
   (signatura i segell)  

La qualificació NORMAL o ANÒMAL fa referència a les patologies especificades en l’annex:NORMAL – cap patologia o 
patologies no excloents    /     ANÒMAL – patologies excloents 
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Taula d'exclusions mèdiques 
 
I. Antropometria 
1. La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 20 divisions en la mà dominant i a les 15 divisions en la 
mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 15 i 10 divisions, respectivament, en les mans dominant i no 
dominant, pel que fa a les dones. 
2. Índex de massa corporal superior a 35 o inferior a 18,5. 
 
II. Malalties, lesions i defectes físics 
1. Òrgans dels sentits 
1.1 Agudesa visual llunyana binocular amb correcció inferior a 7/10 (0,7) en el moment del reconeixement. 
1.2 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual, 50%. 
1.3 Despreniment de retina. 
1.4 Glaucoma. 
1.5 Es declararà no apte aquelles persones que, en el moment del reconeixement, tinguin una audició conversacional 
amb correcció limitada segons el càlcul de la pèrdua global biaural (PGB) que no ha de ser superior a 10. 
1.6 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en determinin afeccions cròniques. 
2. Aparell cardiovascular 
2.1 Insuficiència cardíaca independentment de la seva causa. 
2.2 Infart de miocardi. Angina de pit. 
2.3 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. Bloqueig A-V superior a primer grau. Bloqueig complert de branca 
esquerra. Extrasístoles, ja siguin auriculars o ventriculars, en nombre superior a les 6 per minut. 
2.4 Valvulopaties. 
2.5 Hipertensió arterial, que amb o sense tractament presenti valors superiors a 155 mm Hg per sistòlica o superiors a 
95 mm Hg per diastòlica. 
2.6 Insuficiències venoses perifèriques que produeixin signes d'estasi o alteracions tròfiques. 
3. Aparell respiratori 
3.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria pel que es tindrà en compte 
els valors assolits a l'espirometria. La capacitat vital (FVC), obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els 
homes i als 3 litres en les dones. I FEV1/FVC inferior al 60% del teòric (estimat per edat, pes i talla). 
4. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós 
4.1 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric que comprometin la realització de les funcions o 
activitats recollides a l'apartat 1.3 de l'annex 1. 
4.2 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i 
laboral. 
4.3 Trastorns mentals orgànics. Retard mental. 
5. Aparell locomotor 
5.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que 
puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. 
5.2 Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti la mobilitat per realitzar funcions o activitats recollides a l'apartat 
1.3 de l'annex 1. 
5.3 Amputacions que comprometin la realització de les funcions o activitats recollides a l'apartat 1.3 de l'annex 1. 
6. Aparell digestiu 
6.1 Hepatopaties de qualsevol etiologia (inclouen alteracions metabòliques). 
6.2 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
6.3 Pancreopaties cròniques o reincidents. 
7. Aparell genitourinari 
7.1 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
8. Glàndules endocrines 
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. Se n'exceptua la diabetis que no es considerà 
excloent per ella mateixa, sí en canvi les seves repercussions a d'altres aparells previstos a l’annex 1. 
9. Sistema hematopoètic 
9.1 Hemopaties. Coagulopaties. 
10. Infeccions 
10.1 Qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi que comprometi la realització de les funcions o 
activitats dels llocs de treball.  
11. Altres 
11.1 Processos neoplàsics. 
11.2 Malalties autoimmunes. 
11.3 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri del/de la facultatiu/tiva pugui comprometre les funcions o 
activitats dels llocs de treball. 

              18  


