
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/1408/2018, de 25 de juny, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per
proveir llocs de treball del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia, àmbit
funcional d'execució penal (convocatòria de provisió núm. JU/001/2018).

D'acord amb el que preveuen el Decret 202/2008, de 14 d'octubre, pel qual es regulen els àmbits funcionals en
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'Acord de Govern GOV/54/2009, de 24 de març, pel qual es
crea l'àmbit funcional d'execució penal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atesa la necessitat de proveir de manera definitiva els llocs de treball del cos de titulació superior de la
Generalitat de Catalunya, psicologia, àmbit funcional d'execució penal, que es detallen als annexos 2 i 3
d'aquesta convocatòria, i d'acord amb la informació que consta al Registre informàtic de personal en data 8 de
juny de 2018;

Atesa la Instrucció 2/2012, de 15 de juny, sobre el procediment d'assignació temporal de funcions davant
necessitats d'efectius de personal que responguin a circumstàncies estrictament conjunturals derivades de la
necessitat d'atendre increments puntuals de l'activitat administrativa o derivades de l'execució de programes
administratius de durada determinada;

D'acord amb el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès que la Intervenció Delegada d'aquest Departament ha dut a terme el tràmit d'intervenció corresponent;

Atès que s'han dut a terme els tràmits que preveu la normativa vigent, en ús de les competències que
m'atribueix l'apartat 2.d) de l'Acord de Govern GOV/91/2017, d'11 de juliol, d'atribució de competències als
departaments de la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública i de conformitat amb l'article 8 de la
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

−1 Convocar concurs general de mèrits i capacitats per proveir els llocs de treball del cos de titulació superior
de la Generalitat de Catalunya, psicologia, àmbit funcional d'execució penal (convocatòria de provisió núm.
JU/001/2018), que es detallen als annexos 2 i 3 d'aquesta Resolució.

 

−2 Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

−3 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la consellera de Justícia en el termini d'un mes, d'acord
amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que
disposen els articles 8.2.a), 14.2, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n
notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del
recurs.
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Barcelona, 25 de juny de 2018

 

P. d. (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Patrícia Gomà i Pons

Secretària general

 

 

Annex 1

Bases

 

−1 Llocs de treball

1.1 Es convoca concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de titulació superior de
la Generalitat de Catalunya, psicologia, àmbit funcional d'execució penal (convocatòria de provisió núm.
JU/001/2018) les característiques dels quals són les que consten als annexos 2 i 3 d'aquesta Resolució.

1.2 Els llocs de treball que consten a l'annex 2 són susceptibles d'adjudicació directa.

1.3 Els llocs de treball que consten a l'annex 3 són susceptibles de provisió per resultes si la persona titular
obté destinació definitiva en un altre lloc en aquest mateix concurs.

 

−2 Contingut funcional

Les funcions que s'han d'exercir en les unitats directives on s'ubiquen els llocs de treball objecte de concurs
són les que estableix l'article 1 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la
Generalitat de Catalunya, i són les que corresponen a l'estudi, la proposta, el control, l'execució i la inspecció
de les tasques tècniques derivades de llur titulació acadèmica. Les funcions que es refereixen a l'àmbit
funcional d'execució penal d'aquest cos són algunes de les següents:

a) Realitzar la diagnosi psicològica de les persones implicades en processos penals sobre les quals l'autoritat
judicial o el Ministeri Fiscal hagi sol·licitat una intervenció o hagi imposat una mesura o condemna ja sigui en
medi comunitari o en centres d'internament.

b) Elaborar, executar i avaluar l'impacte de programes d'intervenció terapèutica i tractament psicològic de les
persones esmentades, mitjançant l'avaluació de riscos i necessitats, l'elaboració de propostes d'intervenció, el
disseny i l'execució de programes especialitzats individuals i grupals, el seguiment, la supervisió i la mesura
dels canvis produïts per la seva intervenció.

c) Atendre de manera personalitzada i integral les persones esmentades i també a les víctimes, quan ho
requereixin.

d) Elaborar els informes propis de la seva disciplina a demanda de l'autoritat judicial, del Ministeri Fiscal o del
Departament competent en matèria d'execució penal en relació amb les persones implicades en el procés
penal.

e) Participar en el disseny, planificació, implantació, seguiment o assessorament tècnic relatius a programes
d'avaluació i d'intervenció estratègica, organitzacional, ambiental, grupal o individual.

 

−3 Participants

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya que pertanyi a cossos o escales d'administració especial del grup A, psicologia, que compleixi els
requisits i les condicions que estableix la normativa vigent, els que determina la relació de llocs de treball i els
que disposen aquestes bases.

3.2 Estan obligats a prendre part en aquesta convocatòria els funcionaris que ocupin amb caràcter provisional
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llocs que constin a l'annex 2 d'aquesta convocatòria i que no tinguin reserva de cap altre lloc de treball.

 

−4 Requisits de participació

4.1 Requisits generals dels llocs de treball.

4.1.1 El personal funcionari del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia, pot trobar-
se respecte de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en qualsevol de les situacions administratives que
preveu la normativa vigent.

4.1.2 També hi pot participar el personal funcionari no integrat que presti serveis a l'Administració de la
Generalitat de Catalunya en llocs objecte de concurs i que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en
què estiguin classificats els llocs objecte de convocatòria, sempre que compleixi els requisits i les condicions
exigits en les relacions de llocs de treball, que consten als annexos 2 i 3. En el mateix sentit, també hi poden
participar les persones funcionàries a les quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

4.1.3 En cap cas no hi poden prendre part les persones funcionàries que estiguin en suspensió d'ocupació ni les
traslladades de lloc de treball, com a conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes
corresponents. Tampoc no hi poden prendre part les persones funcionàries en situació diferent de servei actiu
que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

Les persones concursants, procedents de les situacions administratives de suspensió d'ocupació i d'excedència
no han d'estar separades del servei de cap administració pública ni inhabilitades per ocupar càrrecs i exercir
funcions públiques.

4.1.4 El personal funcionari de carrera que sol·liciti llocs de treball amb requisit de certificat negatiu del
Registre general de delinqüents sexuals, podran autoritzar que es pugui consultar a la PICA_PAE a l'efecte de
consultar el compliment del requisit. Aquesta autorització cal realitzar-la mitjançant el portal ATRI, a l'apartat:
Expedient i formació/Expedient /Autoritzacions.

4.2 Requisits temporals.

4.2.1 Per poder participar al concurs, les persones funcionàries hauran d'haver romàs en el lloc de treball amb
destinació definitiva des del qual es concursa un mínim de dos anys, llevat que es tingui l'obligació de
participar-hi, o quan s'hi participi des d'un lloc de lliure designació o quan es concursi des de llocs del
Departament de Justícia.

Als efectes de determinar el lloc des del qual es concursa, es tindrà en consideració el lloc que la persona
funcionària ocupa de manera definitiva o el que tingui reservat per algun dels motius que estableix la
normativa vigent.

4.2.2 Les persones funcionàries que ocupen un lloc de manera definitiva mitjançant la figura de redistribució
d'efectius o per l'adaptació de nomenament, el còmput del termini de dos anys s'iniciarà en la data en la qual
van obtenir la destinació definitiva en el lloc que ocupaven en el moment immediatament anterior a la
redistribució o l'adaptació.

 

−5 Referència dels requisits de participació

Els requisits de participació que preveuen les bases 3 i 4, s'han d'acreditar amb la presentació del document
núm. 3, extret del Registre Informàtic de Personal de la Generalitat de Catalunya, que s'ha de sol·licitar a les
unitats de personal del departament on es presten serveis. Aquests requisits s'han de reunir en la data en què
finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 6.1 d'aquesta convocatòria, i s'han de
continuar complint fins a la data de la presa de possessió.

 

−6. Sol·licituds, terminis i presentació

6.1 Les sol·licituds i la documentació annexa que sigui necessària per participar en aquest concurs es
presentaran als serveis centrals d'aquest Departament, als serveis territorials del Departament de Justícia i als
registres dels centres penitenciaris de Catalunya dins el termini de quinze dies hàbils comptadors des de
l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al DOGC, a les adreces següents:

Serveis centrals del Departament de Justícia, c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona.
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Serveis centrals del Departament de Justícia, c. Aragó, 332, 08009 Barcelona.

Serveis centrals del Departament de Justícia, c. Pau Claris, 158-160, 08009 Barcelona.

Gerència Territorial de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat, c. Gran Via de les Corts Catalanes, 111,
08075 Barcelona.

Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona, pl. de Pompeu Fabra, 1 (edifici de la Generalitat),
17002 Girona.

Serveis Territorials del Departament de Justícia a Lleida, c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida.

Serveis Territorials del Departament de Justícia a Tarragona, c. Sant Antoni Maria Claret, 17, baixos, 43002
Tarragona.

Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre, pl. de Gerard Vergés, 1 (c. de Montcada
cantonada c. Benasquer), 43500 Tortosa.

Serveis Socials en l'Àmbit Penal a Barcelona, ronda de Sant Pere, 31, 08010 Barcelona.

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, c. Ausiàs March, 40, 08010 Barcelona.

Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona, c. Pare Manjón, 2, 08033 Barcelona.

Centre Penitenciari de Dones a Barcelona, c. Doctor Trueta, 76-98, 08005 Barcelona.

Centre Penitenciari Brians 1, ctra. de Martorell a Capellades, km 23 (passatge Can Brians), 08635 Sant Esteve
Sesrovires.

Centre Penitenciari Brians 2, ctra. de Martorell a Capellades, km 23 (passatge Can Brians), 08635 Sant Esteve
Sesrovires.

Centre Penitenciari Quatre Camins, ctra. del Masnou a Granollers, km 13,425, 08430 la Roca del Vallès.

Centre Penitenciari de Joves, ctra. del Masnou a Granollers, km 13,425, 08430 la Roca del Vallès.

Centre Penitenciari Puig de les Basses, Raval Disseminat, 53 (ctra. de Llers – GIP-5107), 17600 Figueres.

Centre Penitenciari Obert de Girona, c. Menorca, 16, 17007 Girona.

Centre Penitenciari Ponent, c. Victòria Kent, s/n, 25199 Lleida.

Centre Penitenciari Obert de Lleida, c. Victòria Kent, s/n, 25199 Lleida.

Centre Penitenciari Mas d'Enric, Travessia Comella Moro, 15, 43764 El Catllar, Tarragona.

Centre Penitenciari Obert de Tarragona, avinguda de la República Argentina, 2, 34005 Tarragona.

Centre Penitenciari Lledoners, ctra. C-55 de Manresa a Solsona, km 37, 08250 Sant Joan de Vilatorrada.

També es podrà presentar la sol·licitud mitjançant la petició genèrica de l'apartat de tràmits del web de la
Generalitat de Catalunya http://web.gencat.cat/ca/inici/ a la qual es pot accedir seguint el fil següent: Inici >
Tràmits > Cercador de Tràmits.

6.2 Juntament amb la sol·licitud (document núm. 1), s'haurà d'adjuntar la corresponent declaració de mèrits i
capacitats que tinguin relació amb el lloc a proveir, degudament especificada (document núm. 3). Aquest
document s'extreu del Registre informàtic de personal de la Generalitat de Catalunya, que s'ha de sol·licitar a
les unitats de personal del departament on es presten serveis. Així mateix caldrà aportar la certificació dels
mèrits al·legats emesa per l'òrgan competent en matèria de personal, o de l'òrgan en el qual delegui, en el cas
dels mèrits al·legats en relació amb una altra administració pública (document núm. 3 bis). En les certificacions
ha de constar de manera clara i expressa el càrrec de l'òrgan que té la competència per expedir el certificat, o
de l'òrgan en el qual delegui, i també la norma legal que l'habilita, amb la indicació, si escau, del diari o del
butlletí oficial en què s'ha publicat. Així mateix, hi ha de constar el cos o l'escala, el grup, el règim jurídic, el
vincle, les funcions i el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.

6.3 Les persones aspirants han de consignar en la sol·licitud de participació la denominació i el codi del lloc a
què s'opta (document núm. 4) i, si es vol concursar alhora per més d'un lloc d'aquesta convocatòria, s'hauran
d'indicar les denominacions i els codis corresponents dels llocs als quals s'opta per ordre de preferència. En cas
que els concursants no manifestin l'ordre de preferència dels llocs, aquest quedarà determinat per l'ordre amb
el qual els han relacionat.
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Les persones participants que ocupin un lloc de treball de forma provisional han de fer constar en el document
4 la seva preferència a la totalitat de llocs de treball que consten als annexos 2 i 3 de la convocatòria. En cas
que les persones participants que ocupin una plaça provisional ometin algun dels llocs de treball dels annexos
2 i 3, se'ls requerirà perquè en el termini de 10 dies des de la publicació de la llista provisional de persones
admeses i excloses puguin incloure en la llista les seves preferències. En cas que en aquest termini no s'esmeni
la relació de llocs, la mancança se suplirà assignant les places omeses d'acord amb l'ordre de la relació de llocs
de treball dels annexos esmentats, i es consignarà al final de la llista de preferències signada per la persona
participant.

Els models de la sol·licitud i de la resta de documentació, en suport paper per participar en aquest concurs,
són els que consten a la pàgina web del Departament de Justícia següent:

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/.

6.4 Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per a les persones concursants i només s'admetran renúncies tant
a la participació com a la participació condicionada, per escrit degudament registrat, quan es presentin dins els
10 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la Comissió
d'Avaluació decideixi acceptar-les una vegada transcorregut aquest termini, per causes degudament
justificades, i sempre que es presentin abans de l'aprovació de la proposta provisional de resolució del concurs,
prevista a la base 12.1.

6.5 Els concursants procedents de les situacions administratives de suspensió d'ocupació o d'excedència que no
comportin reserva de lloc de treball, han d'adjuntar a la seva sol·licitud una declaració del fet de no estar
separats del servei de cap administració pública, ni inhabilitats per a l'exercici de càrrecs i de funcions
públiques.

6.6 Una vegada presentada la documentació, qualsevol modificació que el concursant vulgui fer constar s'haurà
d'ajustar, segons la seva naturalesa, a un dels procediments següents:

a) Pel que fa a la petició d'esmenes de la sol·licitud (document núm. 1) i/o petició de llocs, (document núm.
4), es farà mitjançant un escrit degudament registrat adreçat a l'òrgan convocant, dins el termini màxim de 10
dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

b) Pel que fa a la petició d'esmenes del contingut dels documents sobre requisits i mèrits (document núm. 3)
ja presentats pel concursant, aquest haurà de demanar, en el termini de 10 dies hàbils següents a la
finalització del termini de presentació de sol·licituds, al Servei de Recursos Humans del departament on presti
serveis, que li emeti i li lliuri en suport paper un nou document núm. 3, extret del Registre Informàtic de
Personal.

La persona concursant haurà de presentar el document 3, degudament signat, i si s'escau el document núm. 3
bis, davant del Servei de Selecció i Provisió de la Direcció de Serveis del Departament de Justícia (c. Aragó
332, 08009 Barcelona) dins el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la finalització del
termini de presentació d'esmenes que s'esmenta en el paràgraf anterior, per tal que puguin ser considerats per
la Comissió d'Avaluació.

6.7 Els departaments i els organismes autònoms són els responsables de revisar i actualitzar el contingut del
Registre informàtic de personal i d'incloure com a mínim les dades que estableix el Decret 71/1987, de 15 de
gener, d'aprovació del Reglament del Registre general de personal de la Generalitat de Catalunya.

6.8 Els concursants són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la seva sol·licitud i les dades que
hi consten, en especial la documentació acreditativa de requisits i de mèrits, per la qual cosa declararan que
són certes totes i cadascuna de les dades consignades en el seu document de mèrits (document núm. 3) i les
úniques que volen al·legar a efectes de la present convocatòria, d'acord amb l'article 35 de la Llei 26/2010, del
3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

6.9 La formalització i presentació de la sol·licitud de participació implica que les dades que faciliten les
persones interessades per a la tramitació d'aquest procés tinguin el tractament que s'especifica en la adreça
següent: http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/tractament-ds-seleccio-provisio.

 

−7 Documentació

La documentació disponible per participar en aquest concurs és la següent:

Document núm. 1: sol·licitud de participació en el concurs.

Document núm. 2: petició en suport paper que cal presentar únicament i exclusiva al servei de recursos
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humans del departament o òrgan competent en matèria de personal de l'Administració que correspongui, per
tal que aquest lliuri al concursant el document núm. 3 i/o 3 bis, en suport paper, acreditatiu de requisits i/o
mèrits, en els terminis indicats a la base 6.

Document núm. 3: document acreditatiu dels requisits i dels mèrits i capacitats extret del Registre informàtic
de personal de la Generalitat de Catalunya, amb les dades que hi consten, lliurat per unitats de personal del
departament on es presten serveis.

Document núm. 3 bis: certificat en suport paper acreditatiu dels mèrits en altres administracions públiques
(treball desenvolupat, antiguitat i/o grau), sempre que aquesta informació no consti en l'apartat corresponent
del document núm. 3.

Caldrà que en aquest document s'incloguin totes les dades relatives als mèrits que es vulguin al·legar.

Document núm. 4: sol·licitud dels llocs de treball als quals s'opta, per ordre de preferència.

Els models de documents, en suport paper per participar en aquest concurs, són els que consten a la pàgina
web del Departament de Justícia següent:

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/.

 

−8 Concursants amb discapacitats, participació condicionada i destinació prèvia del/de la cònjuge o de l'altre/a
membre d'una unió estable de parella

8.1 Les persones concursants amb discapacitats participaran en aquest concurs en igualtat de condicions que la
resta de persones concursants sempre que puguin dur a terme les funcions dels llocs de treball sol·licitats. En
la sol·licitud de participació, aquestes persones funcionàries de carrera poden demanar l'adaptació dels llocs de
treball als quals optin, que es podrà acceptar sempre que no impliqui una modificació exorbitant en el context
de l'organització o sigui incompatible amb el lloc i el servei públic que s'ha de prestar. En qualsevol moment, la
Comissió d'Avaluació podrà convocar personalment les persones interessades i requerir-les per tal que
presentin un informe emès per l'equip oficial de valoració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
on s'acrediti, d'una banda que la persona pot dur a terme de manera suficient i autònoma les funcions dels
llocs de treball sol·licitats i d'altra banda, la necessitat d'adaptació d'aquests llocs de treball.

8.2 En el cas que dues persones funcionàries, cònjuges, membres d'una unió estable de parella o familiars fins
al primer grau de consanguinitat o afinitat, participin voluntàriament en aquesta convocatòria i reuneixin els
requisits i condicions establertes, podran condicionar les seves peticions per raons de convivència familiar entre
elles per tal que ambdues obtinguin destinació en la mateixa localitat. Aquestes persones concursants hauran
de consignar expressament en les respectives sol·licituds de participació la voluntat de condicionar la
participació amb indicació de les circumstàncies concurrents que les justifiquin. En qualsevol moment, la
Comissió d'Avaluació podrà requerir les persones interessades perquè presentin la documentació acreditativa
de la convivència al·legada, matrimoni ‒llibre de família‒ o de la unió estable de parella ‒escriptura pública
atorgada amb dos anys d'antiguitat a la data de publicació de la convocatòria al DOGC o bé acta de notorietat
de la seva convivència i del transcurs de dos anys. En cas que no obtinguin destinació en la mateixa localitat,
s'entendrà que desisteixen de les sol·licituds de participació de totes dues.

8.3 L'al·legació del mèrit “Destinació prèvia del/de la cònjuge” que preveu la base 9.7 s'ha de fer constar
expressament a la sol·licitud de participació. En qualsevol moment, la Comissió d'Avaluació podrà requerir les
persones interessades perquè presentin la documentació acreditativa de la destinació definitiva actual en una
administració pública del/de la cònjuge o de l'altre/a membre d'una unió estable de parella ‒còpia
compulsada‒, del matrimoni ‒llibre de família‒ o de la unió estable de parella ‒escriptura pública atorgada amb
dos anys d'antiguitat a la data de publicació de la convocatòria en el DOGC o bé acta de notorietat de la seva
convivència i del transcurs de dos anys.

8.4 Les persones concursants a què fan referència les bases 8.1, 8.2 i 8.3 són responsables de la veracitat de
les declaracions consignades en les seves sol·licituds, per la qual cosa faran constar expressament que són
certes totes les dades que hi consten. Si es comprova alguna falsedat en les seves declaracions no es tindrà en
compte la circumstància al·legada, sens perjudici de les responsabilitats que se'ls puguin exigir de conformitat
amb la normativa vigent.

 

−9 Mèrits i capacitats que es valoren

Els mèrits i les capacitats acreditats es valoraran en una sola fase, fins a 100 punts en total, en funció dels
llocs de treball que cal proveir, segons els criteris i els barems següents:

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7652 - 28.6.20186/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-18177036-2018

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/


9.1 Treball desenvolupat.

9.1.1 Pel treball desenvolupat en llocs de treball del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya,
psicologia, o llocs homòlegs en altres administracions públiques s'atorgaran fins a un màxim de 40 punts, en
funció del nivell del lloc ocupat, d'acord amb el barem següent:

a) Nivells 20 i 21: 0,110 punts per mes complet.

b) Nivells 22 i 23: 0,166 punts per mes complet.

c) Nivells 24 i 25: 0,220 punts per mes complet.

d) Nivells 26 o superior: 0,276 punts per mes complet.

9.1.2 També dins els 40 punts màxims establerts en l'apartat anterior es valoraran els períodes en els que
s'han desenvolupat serveis mitjançant una assignació temporal de funcions, sempre que consti codificat en el
document núm. 3 amb el codi d'ocupació del lloc “AT”, i que aquest treball s'hagi desenvolupat en llocs del cos
objecte del concurs de la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de funcions corresponents a l'esmentat cos, en
funció del nivell del lloc d'acord amb el barem següent:

a) Nivells 20 i 21: 0,135 punts per mes complet.

b) Nivells 22 i 23: 0,191 punts per mes complet.

c) Nivells 24 i 25: 0,245 punts per mes complet.

d) Nivells 26 o superior: 0,301 punts per mes complet.

Només es comptabilitzaran amb aquesta valoració els períodes compresos entre l'1 d'abril de 2012 i el 31 de
març de 2014, d'acord amb el que estableix la Instrucció 2/2012, de 15 de juny.

9.1.3 Els serveis prestats com a personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya del grup A,
categoria llicenciat/ada, grup A1, o en altres administracions públiques, desenvolupant funcions pròpies del cos
de titulació superior, psicologia, la Comissió d'Avaluació els valorarà amb el nivell mínim del grup
exclusivament als efectes d'aquest concurs.

9.1.4 Les persones funcionàries de carrera que participin en aquest concurs i que estiguin ocupant o hagin
ocupat un lloc de treball del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia, o llocs
homòlegs en altres administracions públiques, que no tingui assignat un nivell, la Comissió d'Avaluació ho
valorarà amb el nivell mínim del grup exclusivament als efectes d'aquest concurs.

9.1.5 La valoració del temps de treball desenvolupat s'incrementarà amb 0,1 punts per mes complet, quan els
llocs de treball que s'al·leguin com a mèrit estiguin adscrits a l'àmbit funcional d'execució penal o homòleg, o
amb anterioritat al 24 de març de 2009, data de creació de l'àmbit funcional d'execució penal, tinguessin
assignades funcions pròpies d'aquest àmbit.

Es considera que un mes comprèn 30 dies naturals i no es computaran com a mes treballat els períodes
restants inferiors a 1 mes.

9.2 Formació i perfeccionament.

9.2.1 Per l'assistència (codificat A, G, L, W) o l'aprofitament (codificat B, F, H, M) de cursos de formació i de
perfeccionament impartits per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, pel Centre d'Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada, o altres institucions públiques o privades de reconegut prestigi, així com els realitzats
dins els plans de formació contínua finançats amb fons destinats a la formació de les administracions públiques,
que versin sobre matèries relacionades amb els llocs de treball objecte d'aquest concurs, s'atorgaran fins a 25
punts en total. La valoració es realitzarà de la manera següent:

Cursos amb assistència i aprofitament: 0,020 punts/hora.

Cursos amb assistència: 0,013 punts/hora.

Amb caràcter general, la valoració de cada curs es farà per hores, amb un màxim de 60 hores i un mínim de 5
hores per curs.

Tots els cursos hauran d'estar relacionats al document de mèrits corresponent (document núm. 3) en funció de
la seva durada expressada en hores lectives.

Quan en un curs relacionat en el document de mèrits no hi consti la seva durada en hores, la Comissió
d'Avaluació, d'acord amb les potestats que li atribueix la base 11.3 d'aquesta convocatòria, li assignarà una
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valoració mitjançant l'Acord de criteris tècnics que es farà públic juntament amb les llistes provisionals
d'adjudicació de llocs de treball.

En aquest apartat, es valoraran els màsters no inclosos en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)
del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, que versin sobre matèries relacionades amb els llocs de treball
objecte de concurs i que hagin estat impartits per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, pel Centre
d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i per altres institucions oficials. Aquests màsters no oficials es
valoraran amb 1,5 punts cadascun fins a un màxim de 3 punts.

9.2.2 Dins la puntuació assenyalada, es valoraran les publicacions (codificat P), la docència (codificat D) i les
ponències (codificat N) impartides pels concursants, tant si han estat exposades oralment com en suport
paper, de la manera següent:

Les ponències, conferències, taules rodones i altres es valoren de la manera següent:

Ponències, conferències, debats, fòrums i taules rodones, directament relacionades, com a participant: 0,15
punts.

La docència es valorarà amb un màxim de 2 punts de la manera següent:

Directament relacionada: 0,020 punts/hora.

9.2.3 També es valorarà en aquest apartat el nivell més alt obtingut de l'acreditació de competències en
tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya i equivalents, d'acord amb
la normativa que així ho estableixi, amb un màxim de 2 punts, d'acord amb el barem següent:

Nivell bàsic: 0,5 punts.

Nivell mitjà: 1 punt.

Nivell avançat: 1,5 punts.

En relació amb altres certificats equivalents al certificat ACTIC, segons la informació de la pàgina web
http://acticweb.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_competencies_i_nivells es valoraran segons les
equivalències establertes normativament al respecte.

Pel que fa a la resta de formació en matèria de tecnologia de la informació, que no suposa l'adquisició d'un
nivell, la seva valoració es farà seguint els mateixos criteris establerts per a la resta de cursos de formació i
perfeccionament amb un màxim d'1 punt.

9.2.4 Coneixements de llengües estrangeres:

Es valora l'acreditació dels coneixements de llengües estrangeres, fins a un màxim de 5 punts d'acord amb el
barem següent:

B2: 1 punt.

C1: 2 punts.

C2: 3 punts.

En cas que es disposi de més d'un nivell de la mateixa llengua, es valorarà únicament el nivell més alt.

Es valoraran els títols, diplomes o certificacions d'homologació del nivell de coneixements assolit, expedits per
centres oficials (escoles oficials d'idiomes), o homologats per a l'ensenyament d'idiomes, d'acord amb els
nivells del Document del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) aprovat pel Consell d'Europa l'any 2001,
assenyalats a la Resolució ENS/2480/2017, de 20 d'octubre, d'acreditació de la competència en llengües
estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament i en la Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, per la
qual es dona publicitat a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord
de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües
estrangeres. Per l'acreditació dels nivells de llengua no recollits en la resolució esmentada, únicament es
valoraran els certificats d'idiomes emesos per entitats reconegudes als efectes de l'última convocatòria d'ajuts
a la mobilitat internacional de l'estudiant (MOBINT) publicada per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de
Recerca (AGAUR).

9.2.5 Només es valoraran les activitats formatives consignades en el document acreditatiu de mèrits
(document núm. 3) segons la codificació assenyalada en els apartats anteriors amb la durada que
expressament consti, o la equivalència que se li atorgui per part de la Comissió d'Avaluació, si s'escau. En el
cas que un cop presentat definitivament aquest document núm. 3, es vulgui esmenar la informació de formació
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i perfeccionament, caldrà que el concursant ho sol·liciti a la unitat de personal corresponent, d'acord amb el
procediment i terminis establerts a la base 6.6.b) de la present convocatòria.

9.3 Grau personal.

El grau personal consolidat, dins l'interval de nivells corresponents al cos i especialitat objecte del concurs i
respecte d'aquest mateix cos es valorarà fins a un màxim de 5 punts, d'acord amb la distribució següent:

Grau consolidat superior al nivell del lloc sol·licitat: 5 punts.

Grau consolidat igual al nivell del lloc sol·licitat: 4 punts.

Grau consolidat inferior al nivell del lloc sol·licitat: 3 punts.

9.4 Antiguitat.

L'antiguitat en l'Administració pública es valorarà fins a un màxim de 15 punts, d'acord amb el barem següent:

Per any complet de serveis: 0,5 punts.

Per mes complet de serveis: 0,04 punts.

A aquests efectes, es considera que cada any complet de serveis prestats compten 12 mesos. Es considera que
un mes comprèn 30 dies naturals i no es computaran com a mes treballat els períodes restants inferiors a 1
mes.

A aquests efectes, només es valoren els serveis efectius prestats i reconeguts a l'empara de la Llei 70/1978, de
26 de desembre, i disposicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament
només es computarà una vegada.

9.5 Titulacions universitàries oficials.

9.5.1 Es valoren les titulacions universitàries oficials que siguin rellevants per als llocs de treball a proveir, en
funció dels coneixements requerits, la competència i l'especialització, fins a un màxim de 10 punts, d'acord
amb la distribució següent:

a) Posseir una llicenciatura es valora amb 4 punts cadascuna.

b) Posseir una diplomatura, grau o equivalent es valora amb 2,5 punts cadascuna.

c) Posseir un màster universitari oficial es valora amb 1,5 punts cadascun.

d) Posseir un doctorat es valora amb 2 punts cadascun.

9.5.2 No es valoraran les titulacions acadèmiques de nivell inferior que condueixin a l'assoliment d'altres de
nivell superior que es puguin acreditar com a mèrit o requisit, a excepció del doctorat i del màster universitari
oficial, ni tampoc les titulacions que no constin acreditades mitjançant el corresponent títol oficial.

9.5.3 En aquest apartat es valoren els màsters universitaris oficials inclosos en el Registre d'Universitats,
Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

9.6 Coneixements de la llengua catalana.

Pels coneixements de la llengua catalana s'atorguen fins a 5 punts, distribuïts de la manera següent:

Nivell de suficiència de català o equivalent (C1): 3 punts.

Nivell superior de català o equivalent (C2): 5 punts.

Aquests títols i equivalències es poden consultar a l'adreça d'Internet:
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat.

Es valorarà, amb caràcter general, el nivell de coneixements de llengua catalana acreditat més alt que hagi
assolit l'aspirant.

També es valoraran altres certificats de llenguatges especialitzats de llengua catalana, a raó d'1 punt per
cadascun d'ells fins a un màxim de 2 punts.

9.7 Destinació prèvia del/de la cònjuge o de l'altre/a membre d'una unió estable de parella.

Aquest mèrit es valorarà, amb la mateixa puntuació que la persona concursant peticionària hagi obtingut pel
mèrit d'antiguitat en aquest concurs, per a aquells llocs sol·licitats i ubicats a la localitat on el/la cònjuge o
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l'altre/a membre de la unió estable de parella tingui la seva destinació definitiva en una Administració pública.

Per a la valoració d'aquest mèrit, s'haurà de complir, en tots els casos, que ambdós cònjuges o membres de la
unió estable de parella tinguin una destinació definitiva en alguna Administració pública en diferents localitats:

a) Si només participa en aquest concurs un dels cònjuges o membre de la unió estable de parella, obtindrà la
puntuació d'aquest mèrit només per als llocs de treball sol·licitats de la mateixa localitat on té la destinació
definitiva l'altre/a cònjuge o membre de la unió estable de parella.

b) En cas que participin en aquest concurs els dos cònjuges o membres d'una unió estable de parella, només
un d'ells podrà sol·licitar la valoració d'aquest mèrit per a aquells llocs de treball ubicats a la mateixa localitat
on té la destinació definitiva l'altre/a cònjuge o membre d'una unió estable de parella sempre que aquest últim
només sol·liciti llocs de treball de la mateixa localitat on ja té la seva destinació definitiva.

Si ambdós cònjuges o membres de la unió estable de parella participen en el concurs i sol·liciten llocs de treball
ubicats en una localitat diferent a la que ja tenen ambdós com a destinació definitiva, no s'aplicarà aquest
mèrit, però podran sol·licitar la participació condicionada, tal com s'estableix a la base 8.2.

Als efectes de determinar el lloc des del qual es concursa, i que per tant genera dret a aquesta valoració, es
tindrà en consideració el lloc que la persona funcionària de carrera ocupa de manera definitiva o el que tingui
reservat de forma definitiva per algun dels motius que estableix la normativa vigent.

9.8 Referència dels mèrits i capacitats.

La data de referència per valorar els mèrits i les capacitats serà la de la publicació d'aquesta convocatòria al
DOGC.

 

−10 Comissió d'Avaluació

10.1 La Comissió d'Avaluació és l'òrgan col·legiat al qual pertoca encarregar-se del desenvolupament d'aquest
procés de provisió, i està integrada per les persones següents:

Titulars:

President: Marc Ceron Riera.

Vocals:

Alicia Reyes Blanch.

Albert Royo Agustín.

Guadalupe Traserra Coderch.

Frank García Márquez, designat per les organitzacions sindicals, d'acord amb el que estableix l'article 36.4 del
Decret 123/1997, de 13 de maig.

Alejandro Díaz Fuentes, designat per les organitzacions sindicals, d'acord amb el que estableix l'article 36.4 del
Decret 123/1997, de 13 de maig.

Núria Maestro Palomar, que actuarà com a membre de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.

Suplents:

Presidenta: Núria Ramon Labernia.

Vocales:

Anna Marcos Sanchez.

Àngels Núñez Cirera.

Lidia Ayora Mascarell.

Séneca Sánchez Martínez, designat per les organitzacions sindicals, d'acord amb el que estableix l'article 36.4
del Decret 123/1997, de 13 de maig.

Emma Pérez Gisbert, designada per les organitzacions sindicals, d'acord amb el que estableix l'article 36.4 del
Decret 123/1997, de 13 de maig.
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Roser Martí Muñoz, que actuarà com a membre de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.

10.2 La Comissió d'Avaluació podrà sol·licitar a l'òrgan convocant el nomenament d'assessors especialistes, els
quals hi actuaran amb veu però sense vot.

 

−11 Actuacions i funcions de la Comissió d'Avaluació

11.1 Les actuacions i les funcions de la Comissió d'Avaluació se subjectaran al que determinen els articles 29 i
següents del Decret 123/1997, de 13 de maig.

11.2 La Comissió d'Avaluació no tindrà en compte cap requisit, mèrit ni capacitat que no estigui inclòs en els
documents acreditatius 3 o 3 bis i, si s'escau, el mèrit que preveuen les bases 8.3 i 9.7.

11.3 La Comissió d'Avaluació té atribuïdes les funcions d'interpretar les bases de la convocatòria, de deliberar i
aprovar els criteris tècnics per valorar els mèrits i les capacitats, així com de valorar els mèrits i les capacitats
acreditats i de proposar la resolució de la convocatòria.

11.4 La Direcció de Serveis del Departament de Justícia, mitjançant el Servei de Selecció i Provisió, prestarà el
suport material i tècnic necessari perquè actuï la Comissió d'Avaluació.

 

−12 Desenvolupament del concurs i adjudicació de llocs de treball

12.1 Transcorreguts els terminis previstos per presentar les sol·licituds i les renúncies a la participació, la
Comissió d'Avaluació exposarà la proposta provisional de persones admeses i, si s'escau, d'excloses, amb
indicació dels motius d'exclusió. Les persones interessades disposaran de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà
de l'exposició pública d'aquesta proposta per formular les observacions o reclamacions que considerin
pertinents davant la Comissió d'Avaluació.

12.2 Una vegada duta a terme la valoració dels mèrits i les capacitats, la proposta provisional de resolució del
concurs recaurà en la persona candidata que obtingui la millor puntuació de la totalitat dels mèrits i les
capacitats que especifica la base 9 d'aquesta convocatòria, d'acord amb l'ordre de preferència que hagi
manifestat el concursant al document núm. 4, d'acord amb el que estableix la base 1 d'aquesta convocatòria.
En el cas d'empat en el conjunt del concurs, es resoldrà de conformitat amb l'article 28 del Decret 123/1997,
de 13 maig.

12.3 Un cop assignats els llocs de treball, la Comissió d'Avaluació exposarà la llista definitiva de persones
admeses i excloses juntament amb la proposta provisional de resolució del concurs.

A la proposta provisional de resolució del concurs, les persones interessades hi podran formular les
observacions o les reclamacions que considerin pertinents en el termini dels 10 dies hàbils a comptar de
l'endemà de la data d'exposició pública d'aquesta proposta davant la Comissió d'Avaluació.

Un cop aprovada la proposta provisional de resolució del concurs no s'acceptarà cap renúncia a la participació
ni a la destinació, llevat, en aquest darrer cas, dels casos especificats en l'article 73 del Decret 123/1997,
degudament justificats.

12.4 Transcorreguts els terminis que s'estableixen, per a cada cas, en els apartats anteriors, la Comissió
d'Avaluació exposarà la proposta definitiva de resolució del concurs. Aquesta proposta s'elevarà a l'òrgan
convocant per tal que l'aprovi, si escau.

12.5 En general, les actuacions de la Comissió d'Avaluació que requereixin la notificació a les persones
aspirants es faran públiques mitjançant la Direcció de Serveis del Departament de Justícia, en els llocs
previstos en la base 6.1 i l'e-tauler. Així mateix, i sense que es pugui tenir en consideració als efectes del
còmput dels terminis, s'anunciarà la informació a l'adreça següent:
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/.

12.6 Aquesta convocatòria es resoldrà per resolució de l'òrgan convocant, en el termini màxim establert
reglamentàriament. La resolució esmentada es publicarà al DOGC i a la seu electrònica, la qual cosa servirà de
notificació a les persones interessades d'acord amb el que estableix l'article 58.4.c) de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya.

12.7 Els concursants que no obtinguin destinació mitjançant aquest concurs romandran al lloc que ocupen amb
destinació definitiva o en la situació que correspongui d'acord amb la normativa vigent.
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−13 Règim d'impugnacions

13.1 Contra les resolucions definitives que hagi dictat l'òrgan convocant, els interessats poden interposar
potestativament recurs de reposició davant l'òrgan convocant, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà
de la publicació al DOGC, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens
perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa de les seves
pretensions.

13.2 Contra els actes definitius o de tràmit de la Comissió d'Avaluació, si aquests últims decideixen directament
o indirectament el fons de l'afer, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada davant la consellera del Departament de Justícia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà
de l'exposició pública, d'acord amb el que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

−14 Renúncies a les destinacions adjudicades

14.1 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra destinació definitiva
mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període de temps, per incapacitat sobrevinguda, per
passar a una situació diferent a la d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per
l'òrgan convocant.

14.2 La sol·licitud de renúncia a la destinació s'haurà de formular, per escrit i amb indicació del motiu, davant
l'òrgan convocant, i caldrà que es presenti en el moment en què es doni la causa que la motiva i en tot cas
abans que finalitzin els terminis de cessament i presa de possessió que estableix la base 17.2.

 

−15 Incompatibilitats

15.1 En el moment de la presa de possessió, la persona interessada haurà de manifestar fefaentment que no
està inclòs en cap dels motius d'incompatibilitat que preveu la normativa o acreditar que té reconeguda la
compatibilitat respecte al nou lloc de treball adjudicat.

15.2 No obstant això, si el nou lloc pot ser declarat compatible, s'ha de sol·licitar l'autorització de compatibilitat
dins el període de deu dies comptat des del dia de començament del termini de presa de possessió. Aquest
termini s'entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

 

−16 Jornada i horari

Quan a la jornada i l'horari, al personal destinat mitjançant aquest concurs li és aplicable el que estableix la
normativa corresponent.

 

−17 Formalització de cessaments i preses de possessió

17.1 La resolució de destinació, publicada al DOGC, comportarà el cessament en el lloc anterior o
corresponent.

17.2 Als efectes de facilitar i coordinar la gestió i permetre la cobertura completa dels serveis públics, els
cessaments i les preses de possessió de les persones destinades mitjançant aquest concurs s'han de dur a
terme de la manera següent:

17.2.1 Cessaran en el lloc de treball que ocupen l'endemà de la publicació de la resolució del concurs al DOGC.

17.2.2 La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l'endemà del cessament, llevat que
s'acrediti documentalment un canvi de localitat de residència, cas en el qual es farà en el termini de 15 dies.

17.2.3 Quan la resolució del concurs comporti el reingrés al servei actiu en el cos objecte del concurs, la presa
de possessió es realitzarà en el mateix termini que estableix la base 17.2.2.

17.2.4 Tant els terminis de presa de possessió com de cessament es podran prorrogar en els casos que
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preveuen els articles 75.1 i 76.1 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general
de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.

17.3 A l'efecte del còmput de terminis, es consideren la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels
quals estiguin units sense solució de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveis de
transports urbans col·lectius comuns.

 

Abreviatures dels annexos 2 i 3

NV=nivell de destinació; CE=complement específic anual; H=horari (N=normal, E=especial), J=jornada
(N=normal), DS=Requisit de certificat negatiu al Registre General de Delinqüents Sexuals (S=sí, N=no).

 

Abreviatura Unitat orgànica-Centre de treball

EAT=Equip Assessorament Tècnic, CP=Centre Penitenciari, IMLCFC=Institut de Medicina Legal i Ciències
Forenses de Catalunya.

 

 

Annex 2

Relació de places vacants

 

Codi NV CE Unitat Orgànica - Centre de treball Localitat H J DS

   Serveis Territorials a Girona

V001 21 6.757,68 Atenció a la Víctima Girona (Equip Tècnic Adults) Girona E N S

V002 22 7.137,00 EAT Penal a Girona Girona E N S

V003 22 7.137,00 EAT Penal a Girona Girona E N S

V004 22 7.137,00 EAT Penal a Girona Girona E N S

V005 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Girona Girona E N S

V006 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Girona Girona E N S

   Serveis Territorials a Lleida

V007 22 7.137,00 EAT Penal a Lleida Lleida E N S

V008 22 7.137,00 EAT Penal a Lleida Lleida E N S

V009 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Lleida Lleida E N S

   Serveis Territorials a Tarragona

V010 21 6.757,68 Atenció a la Víctima Tarragona (Equip Tècnic Adults) Tarragona E N S

V011 22 7.137,00 EAT Penal a Tarragona Tarragona E N S

V012 22 7.137,00 EAT Penal a Tarragona Tarragona E N S

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7652 - 28.6.201813/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-18177036-2018



V013 22 7.137,00 EAT Penal a Tarragona Tarragona E N S

V014 22 7.137,00 Medi Obert a Tarragona Tarragona E N S

V015 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Tarragona Tarragona E N S

V016 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Tarragona Tarragona E N S

 

   Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

V017 22 7.137,00 Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre Tortosa N N S

   Centres penitenciaris

V018 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

V019 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

V020 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

V021 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

V022 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

V023 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

V024 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

V025 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

V026 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

V027 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

V028 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

V029 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

V030 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

V031 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V032 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V033 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V034 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V035 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V036 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V037 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V038 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N
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V039 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V040 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V041 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V042 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V043 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V044 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V045 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V046 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V047 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V048 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V049 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V050 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V051 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V052 23 14.167,44 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires E N N

V053 23 14.167,44 CP de Joves La Roca del Vallès E N N

V054 23 14.167,44 CP de Joves La Roca del Vallès E N N

V055 23 14.167,44 CP de Joves La Roca del Vallès E N N

V056 23 14.167,44 CP de Joves La Roca del Vallès E N N

V057 23 14.167,44 CP de Joves La Roca del Vallès E N N

V058 23 14.167,44 CP de Joves La Roca del Vallès E N N

V059 23 14.167,44 CP de Joves La Roca del Vallès E N N

V060 23 14.167,44 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada E N N

V061 23 14.167,44 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada E N N

V062 23 14.167,44 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada E N N

V063 23 14.167,44 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada E N N

V064 23 14.167,44 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada E N N

V065 23 14.167,44 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada E N N

V066 23 14.167,44 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada E N N

V067 23 14.167,44 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada E N N

V068 23 14.167,44 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada E N N
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V069 23 14.167,44 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada E N N

V070 23 14.167,44 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada E N N

V071 23 14.167,44 CP Mas d'Enric El Catllar E N N

V072 23 14.167,44 CP Mas d'Enric El Catllar E N N

V073 23 14.167,44 CP Mas d'Enric El Catllar E N N

V074 23 14.167,44 CP Mas d'Enric El Catllar E N N

V075 23 14.167,44 CP Mas d'Enric El Catllar E N N

V076 23 14.167,44 CP Mas d'Enric El Catllar E N N

V077 23 14.167,44 CP Mas d'Enric El Catllar E N N

V078 23 14.167,44 CP Mas d'Enric El Catllar E N N

V079 23 14.167,44 CP Mas d'Enric El Catllar E N N

V080 23 14.167,44 CP Obert 2 de Barcelona Barcelona E N N

V081 23 14.167,44 CP Obert 2 de Barcelona Barcelona E N N

V082 23 14.167,44 CP Obert 2 de Barcelona Barcelona E N N

V083 23 14.167,44 CP Obert de Girona Girona E N N

V084 23 14.167,44 CP Obert de Girona Girona E N N

V085 23 14.167,44 CP Obert de Lleida Lleida E N N

V086 23 14.167,44 CP Obert de Lleida Lleida E N N

V087 23 14.167,44 CP Obert de Tarragona Tarragona E N N

V088 23 14.167,44 CP Ponent Lleida E N N

V089 23 14.167,44 CP Ponent Lleida E N N

V090 23 14.167,44 CP Ponent Lleida E N N

V091 23 14.167,44 CP Ponent Lleida E N N

V092 23 14.167,44 CP Ponent Lleida E N N

V093 23 14.167,44 CP Puig de les Basses Figueres E N N

V094 23 14.167,44 CP Puig de les Basses Figueres E N N

V095 23 14.167,44 CP Puig de les Basses Figueres E N N

V096 23 14.167,44 CP Puig de les Basses Figueres E N N

V097 23 14.167,44 CP Puig de les Basses Figueres E N N

V098 23 14.167,44 CP Puig de les Basses Figueres E N N
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V099 23 14.167,44 CP Puig de les Basses Figueres E N N

V100 23 14.167,44 CP Puig de les Basses Figueres E N N

V101 23 14.167,44 CP Puig de les Basses Figueres E N N

V102 23 14.167,44 CP Puig de les Basses Figueres E N N

V103 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

V104 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

V105 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

V106 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

V107 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

V108 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

V109 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

V110 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

V111 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

V112 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

V113 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

V114 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

V115 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

V116 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

V117 23 14.167,44 Serveis Socials en l'Àmbit Penal a Barcelona Barcelona E N N

   DG de Serveis Penitenciaris

V118 21 6.757,68 Serveis centrals del Departament - Aragó Barcelona N N N

V119 21 6.757,68 Serveis centrals del Departament - Aragó Barcelona N N N

V120 21 6.757,68 Serveis centrals del Departament - Aragó Barcelona N N N

V121 21 6.757,68 Serveis centrals del Departament - Aragó Barcelona N N N

V122 21 6.757,68 Serveis centrals del Departament - Aragó Barcelona N N N

V123 21 6.757,68 Serveis centrals del Departament - Aragó Barcelona N N N

V124 22 7.137,00 Serveis centrals del Departament - Aragó Barcelona E N N

V125 22 7.137,00 Serveis centrals del Departament - Aragó Barcelona N N N
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   Gerència de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat

V126 21 6.757,68 Atenció a la Víctima Barcelona E N S

V127 21 6.757,68 Atenció a la Víctima Barcelona E N S

V128 22 7.137,00 EAT Penal a Barcelona Barcelona E N S

V129 22 7.137,00 EAT Penal a Barcelona Barcelona E N S

V130 22 7.137,00 EAT Penal a Barcelona Barcelona E N S

V131 22 7.137,00 EAT Penal a Barcelona Barcelona E N S

V132 22 7.137,00 EAT Penal a Barcelona Barcelona E N S

   Gerència de Barcelona Comarques

V133 22 7.137,00 Medi Obert 3 - Vallès Sabadell E N S

   DG d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil

V134 22 9.959,04 Centre Educatiu Can Llupià Barcelona N N S

V135 22 9.959,04 Centre Educatiu Can Llupià Barcelona N N S

V136 22 9.959,04 Centre Educatiu Can Llupià Barcelona N N S

V137 22 9.959,04 Centre Educatiu El Segre Lleida N N S

V138 22 9.959,04 Centre Educatiu L'Alzina Palau-solità i Plegamans N N S

V139 22 9.959,04 Centre Educatiu L'Alzina Palau-solità i Plegamans N N S

V140 22 9.959,04 Centre Educatiu L'Alzina Palau-solità i Plegamans N N S

V141 22 8.689,32 Centre Educatiu Montilivi Girona N N S

V142 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

V143 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

V144 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

V145 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

V146 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

V147 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

V148 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

V149 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

V150 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

V151 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S
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V152 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

V153 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

V154 21 6.757,68 Serveis centrals del Departament - Aragó Barcelona N N N

V155 21 6.757,68 Serveis centrals del Departament - Aragó Barcelona N N N

V156 21 6.757,68 Serveis centrals del Departament - Aragó Barcelona N N N

 

   Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya

V157 21 6.757,68 IMLCFC – Barcelona Barcelona N N S

V158 21 6.757,68 IMLCFC – Barcelona Barcelona N N S

 

 

Annex 3

Relació de places de resultes

 

Codi NV CE Unitat Orgànica - Centre de treball Localitat H J DS

   Serveis Territorials a Lleida

R001 22 7.137,00 EAT Penal a Lleida Lleida E N S

R002 22 7.137,00 EAT Penal a Lleida Lleida E N S

R003 22 7.137,00 Medi Obert a Lleida Lleida E N S

   Serveis Territorials a Tarragona

R004 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Tarragona Tarragona E N S

   Centres penitenciaris

R005 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

R006 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

R007 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

R008 23 14.167,44 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires E N N

R009 23 14.167,44 CP de Dones a Barcelona Barcelona E N N

R010 23 14.167,44 CP de Dones a Barcelona Barcelona E N N

R011 23 14.167,44 CP de Dones a Barcelona Barcelona E N N

R012 23 14.167,44 CP de Dones a Barcelona Barcelona E N N
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R013 23 14.167,44 CP de Dones a Barcelona Barcelona E N N

R014 23 14.167,44 CP de Dones a Barcelona Barcelona E N N

R015 23 14.167,44 CP Mas d'Enric El Catllar E N N

R016 23 14.167,44 CP Obert 2 de Barcelona Barcelona E N N

R017 23 14.167,44 CP Obert 2 de Barcelona Barcelona E N N

R018 23 14.167,44 CP Obert de Tarragona Tarragona E N N

R019 23 14.167,44 CP Ponent Lleida E N N

R020 23 14.167,44 CP Ponent Lleida E N N

R021 23 14.167,44 CP Ponent Lleida E N N

R022 23 14.167,44 CP Ponent Lleida E N N

R023 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

R024 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

R025 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

R026 23 14.167,44 CP Quatre Camins La Roca del Vallès E N N

R027 23 14.167,44 Serveis Socials en l'Àmbit Penal a Barcelona Barcelona E N N

   DG de Serveis Penitenciaris

R028 21 6.757,68 Serveis centrals del Departament - Aragó Barcelona N N N

   Gerència de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat

R029 22 7.137,00 EAT Penal a Barcelona Barcelona E N S

R030 22 7.137,00 EAT Penal a Barcelona Barcelona E N S

R031 22 7.137,00 EAT Penal a Barcelona Barcelona E N S

R032 22 7.137,00 EAT Penal a Barcelona Barcelona E N S

R033 22 7.137,00 Medi Obert 5 - Barcelona Barcelona E N S

   Gerència de Barcelona comarques

R034 22 7.137,00 Medi Obert 2 - Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat E N S

R035 22 7.137,00 Medi Obert 4 - Maresme Mataró E N S

   DG d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
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R036 22 9.959,04 Centre Educatiu Can Llupià Barcelona N N S

R037 22 9.959,04 Centre Educatiu Can Llupià Barcelona N N S

R038 22 8.689,32 Centre Educatiu Oriol Badia Font-rubí N N S

R039 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

R040 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

R041 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

R042 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

R043 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

R044 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

R045 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

R046 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

R047 22 7.137,00 Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Barcelona Barcelona E N S

 

(18.177.036)
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