
 Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

Nota informativa per a les persones proposades per al nomenament com a 
persones funcionàries del procés selectiu de l’àmbit funcional d’execució penal 
del cos de titulació superior (grup A, subgrup A1), psicologia (núm. de registre de 
convocatòria JU027) en relació amb l’assignació de llocs de treball de la convocatòria 

1. L’acte públic d’adjudicació de llocs de treball de la convocatòria del procés selectiu
de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de titulació superior (grup a, subgrup a1), 
psicologia (núm. de registre de convocatòria JU027) es realitzarà en el decurs de la 2a 
quinzena del mes de gener de 2019. La data, hora i lloc d’aquest acte es farà pública al web 
del Departament entre els dies 7 i 11 de gener de 2019.   

2. La relació de llocs de treball que s’oferirà en l’acte esmentat és la que s’annexa
a aquesta nota informativa (annex 1). 

Per tal d’agilitar el desenvolupament de l’acte públic d’adjudicació de la convocatòria JU027 
previst per al proper mes de gener de 2019, i d’acord amb les previsions de la base 11 de 
la convocatòria, aquelles persones que vulguin accedir a llocs de treball amb contacte 
amb menors hauran d’acreditar no haver estat condemnat/ada per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans, 
tal com disposa l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció 
jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del 
sistema de protecció a la infància i l’adolescència. 

Els llocs de treball del cos de titulació superior, psicologia, de l’àmbit funcional d’execució 
penal que requereixen aquesta acreditació són els adscrits als àmbits següents:  

• Atenció a la Víctima
• Centres Educatius de Justícia Juvenil
• Equips d’Assessorament Tècnic Penal (EAT Penal)
• Equips de Medi Obert
• Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC)
• Servei de Mediació i Assessorament Tècnic (SMAT)

Aquesta  acreditació es pot realitzar per les vies següents: 

1. Autorització al Departament de Justícia perquè consulti i comprovi telemàticament les
dades en el Registre corresponent, mitjançant:
a) El portal ATRI, a l'apartat: Expedient i formació/ Expedient /Autoritzacions.
b) O bé, accedint a la petició genèrica de l'apartat tràmits del web de la Generalitat de

Catalunya on es faci constar l’autorització al Departament de Justícia a consultar i
comprovar les dades en el Registre Central de Delinqüents Sexuals, indicant a
l’assumpte: Autorització Assignació llocs JU027.

2. Presentació, telemàtica o presencial, de la certificació negativa del Registre Central de
Delinqüents Sexuals.
La presentació per via telemàtica s’ha de fer accedint a la petició genèrica de l'apartat
tràmits del web de la Generalitat de Catalunya, adjuntant l’esmentat certificat.
En el cas que s’utilitzi la via presencial es recomana que s’enviï, de manera
complementària, la documentació a l’adreça de correu
electrònic seleccioiprovisio.dj@gencat.cat

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=ING001SOLC&urlRetorn=http%3A%2F%2Fjusticia.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FPeticio-generica%3Fmoda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=ING001SOLC&urlRetorn=http%3A%2F%2Fjusticia.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FPeticio-generica%3Fmoda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0
mailto:seleccioiprovisio.dj@gencat.cat
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L’acreditació es podrà presentar fins a 2 dies hàbils abans de la realització de l’acte 
públic d’adjudicació.  

Les persones que en el darrer any hagin acreditat aquesta certificació negativa, no caldrà 
que ho tornin a fer.  

Barcelona, 21 de desembre de 2018 
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ANNEX 1 

UNITAT ORGÀNICA CENTRE DE TREBALL LOCALITAT NIVELL 
COMPLEMENT

ESPECÍFIC
NOMBRE DE 

LLOCS

Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya IMLCFC Barcelona 21 6876,00 1
CP Brians 1 St. Esteve Sesrovires 23 14415,48 2
CP Brians 2 St. Esteve Sesrovires 23 14415,48 12
CP Lledoners St. Joan de Vilatorrada 23 14415,48 11
CP Mas d'Enric El Catllar 23 14415,48 4
CP Ponent Lleida 23 14415,48 2
CP Puig de les Basses Figueres 23 14415,48 6
CP Quatre Camins La Roca del Vallès 23 14415,48 6

DG de Serveis Penitenciaris Serveis Centrals del Departament - Aragó Barcelona 21 6876,00 4
Centre Educatiu Can Llupià Barcelona 22 10133,40 2
Centre Educatiu L'Alzina Palau Solità i Plegamans 22 10133,40 2

Servei de Mediació i Assessorament Tècnic Barcelona 22 7262,04 7

Serveis Centrals del Departament - Aragó Barcelona 21 6876,00 1

Gerència de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet EAT Penal a Barcelona Barcelona 22 7262,04 5

Gerència de Barcelona Comarques Medi Obert 4 - Maresme Mataró 22 7262,04 1

EAT Penal a Girona Girona 22 7262,04 1

Servei de Mediació i Assessorament Tècnic Girona 22 7262,04 2

Serveis Territorials a Lleida Medi Obert a Lleida Lleida 22 7262,04 1
Atenció a la Victima Tarragona 21 6876,00 1

EAT Penal a Tarragona Tarragona 22 7262,04 1

Servei de Mediació i Assessorament Tècnic Tarragona 22 7262,04 1

Relació de llocs que s'oferiran en l'acte públic d'adjudicació del procés selectiu  de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de titulació superior (grup A, subgrup A1), psicologia 
(núm. de registre de convocatòria JU027) 

Centres Penitenciaris 

Serveis Territorials a Tarragona

Serveis Territorials a Girona

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