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PROMOCIÓ INTERNA: poden participar el funcionaris de l'escala general del Cos de Gestió d'Administració i/o els funcionaris del Cos de Diplomatura de la Generalitat grup de Serveis Penitenciaris
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S TOTALS  43 LLOCS

Torn Lliure (TL)   24 

Promoció Interna (PI): 19

Via reserva discapacitats: 3 

(2 TLL + 1 PI)

PROPOSTA DEFINICIÓ PROCÉS SELECTIU DE L'ESCALA SUPE RIOR DEL COS DE TITULACIÓ SUPERIOR DE LA GENERALITA T DE CATALUNYA, DE L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ 
PENAL QUE REQUEREIX DISPOSAR DE TITULACIÓ EN DRET 

Nacionalitat.

Edat. Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 

Titulació. títol de llicenciatura o grau en  DRET

Habilitació. No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública.

Capacitat: Tenir capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions dels llocs convocats

Coneixements de llengua catalana (nivell C1) i castellana (nivell C2)

EXERCICIS VALORACIÓ DELS EXERCICIS VALORACIÓ DE LA PROVA
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1r. exercici

Torn Lliure: qüestionari de 140 preguntes tancades (més 14 de

reserva), amb quatre opcions de resposta de les quals només una és

correcta. 

Durada de la prova: 2 hores 30 minuts (1 m aprox. /pregunta)

Promoció interna:

Cos Gestió Administració General i Cos de Diplomatura Grup de Serveis

Penitenciaris: qüestionari de XX preguntes tancades ( en valoració el

temari del qual poden quedar exempts)

Durada de la prova:  XX hora  XX minuts (1 m aprox. /pregunta) 

Valoració de l'exercici de 0 a 30 punts, per superar-ho cal obtenir puntuació 

mínima  15 punts.  

Nombre màxim persones que superen l'exercici 170 (en cas d'empat el nombre 

pot ser superior)  ( 4  persones per lloc ofert aproximadament)

Valoració total prova:

 67 punts (puntuació mínima per superar la prova 33,5 punts).

2n exercici: supòsit pràctic 

Consisteix en  respondre 10 preguntes curtes  teòrico-pràctiques per la 

qual cosa es plantejarà un supòsit  de la pràctica laboral relacionat 

amb les funcions a desenvolupar pròpies de les places ofertes. 

Durada de la prova: 1 hora 30 minuts 

Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en compte els 

coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions 

de la pràctica laboral, com també la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de 

l'expressió i la presentació.

No s'avalua l'exercici dels NO APTES del primer exercici.

Valoració de l'exercici de 0 a 37 punts amb puntuació mínima  per superar-lo és 

de 18,5 en el conjunt de l’exercici

Possibilitat de correcció oral 

2a prova: Avaluació competències professionals

Consisteix en determinar l’adequació de les persones participants als requeriments competencials en relació amb l’exercici de les funcions dels llocs de

treball oferts. 

Es realitzarà una entrevista semi estructurada basada en l’exploració dels requeriments competencials dels llocs de treball mitjançant el plantejament

de preguntes obertes i/o supòsits relacionats amb la pràctica laboral, sobre 5 competències. 

GRAVACIÓ ENTREVISTA A TOTES LES PERSONES

La durada de l'entrevista per cada aspirant serà d’entre 45 a 60 minuts

aproximadament.

De cada persona candidata se n'emetrà un informe tècnic.

La qualificació de la prova serà d'apte/a o no apte/a. Per establir la qualificació de

la prova es valoraran de 0 a 3 punts cadascuna de les 5 competències. Per ser

declarat apte cal obtenir 8 punts en el conjunt de l'entrevista sempre que s'hagi

obtingut una puntuació igual o superior a 1 punt en cadascuna de les

competències descrites. 

1/2



Data : 22/02/18

3A
 P

R
O

V
A

d) ACTIC (competències en tecnologies de la informació i la comunicació, fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb el següent:

* Certificat bàsic: 1,25 punts

* Certificat mitjà: 2,5 punts

* Certificat avançat: 4 punts

només es valorarà el del nivell més alt

e) Coneixements de català: per estar en possessió del nivell superior de català C2, s'atorguen 3 punts.

f) Coneixements de llengües estrangeres, fins a un màxim de 5,5 punts. D'acord amb el barem següent:

* B2 1,5 punts

* C1: 2,5punts

* C2: 4 punts

En cas que es disposi de més d'un nivell de la mateixa llengua només és valora el més alt. Es pot assolir la puntuació màxima si tens vàries llengües. 
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El realitzaran les 46 persones que obtinguin millor puntuació en el total del conjunt del concurs oposició i tindrà una durada aproximada de dos setmanes. Les persones del torn de promoció interna realitzaran també el curs selectiu. 

c) Disposar del Diploma Superior de criminologia expedit pels instituts de Criminologia de les universitats de Barcelona, Complutense de Madrid i València o del títol de graduat en criminologia i política criminal de la Universitat de Barcelona, e s 

valorarà en 1 punt.

Aquesta formació no es valorarà a les persones que disposin de la titulació universitària oficial  en Criminologia, valorades en l'apartat anterior. 

Coneixements de llengua

De caràcter obligatori i eliminatori, si no s'està exempt

Primer exercici: coneixements de llengua catalana on es valoraran el 

coneixements escrits i orals.

Segon exercici: coneixements de llengua castellana  

  

La qualificació d'aquests exercicis és d'apte/a o no apte/a, per cadascun. La qualificació d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a.
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La puntuació màxima de la fase de concurs és de 33 punts 

a) Serveis Prestats a l'Administració Pública fins a un màxim 13,50 punts.

 Es valoren els serveis efectius prestats:

* desenvolupant les funcions pròpies de llocs de treball de tècnic superior de l'àmbit funcional d’execució penal a mb requisit de titulació de dret a raó de 0,13 punts/mes. 

* per haver ocupat llocs de treball de tècnic/a superior, amb requisit de titulació en dret a raó de  0,12 punts/mes. 

* desenvolupant funcions diferents a les anteriorment enumerades en altres llocs de treball de tractament de l’àmbit funcional d’execució penal, d'acord amb el següent:

                                           - Serveis prestats al  grup A, subgrup A1, a raó de  0,09 punts/mes.

                                            - Serveis prestats al grup A, subgrup A2, a raó de  0,08 punts/mes.

                                           -  Serveis prestats al grup C, subgrup C1, a raó de  0,05 punts/mes.

b)  Titulacions oficials rellevants en relació amb  les funcions, fins a un màxim de 6  punts, d'acord amb el següent:

* Doctorat i/o màster universitari oficial, 1 punt cadascun

* Llicenciatura o grau universitari, en Criminologia 2 punts.

* Llicenciatura o grau universitari, 1,5  punts cadascuna

* Diplomatura o equivalent, 1 punt cadascuna
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