
 Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

 

El Tribunal Qualificador del procés selectiu esmentat, reunit en sessió d’11 de desembre de 

2018, ha adoptat els acords següents:  

Primer.- Aprovar i fer públic el resultat de la segona prova  (coneixements de llengua 

catalana), realitzada el 8 de novembre d’octubre de 2018, als serveis centrals del 

Departament de Justícia, de l’aspirant identificat amb el NIF  39321147W, amb el resultat 

d’APTE 

Segon.- Aprovar i fer  pública la proposta de nomenament  de les persones que han 

superat el procés per ordre de la puntuació  obtinguda (annex 1).  

Tercer.- Obrir un termini de 20 dies hàbils , a partir de l’endemà de la publicació d’aquest 

acord, per a que totes les persones aspirants proposades presentin, als registres oficials 

dels Centres Penitenciaris on presten serveis,  les declaracions responsables que 

acrediten el compliment dels requisits de participació establerts en les bases 2.3 i 2.5 

d’aquesta convocatòria, atès que la resta de requisits ja s’han acreditat. A tal efecte, les 

persones participants disposen d’un formulari per presentar la documentació requerida 

(annex 2). 

Tal i com estableix l’apartat 10 de les bases de la convocatòria, les persones aspirants 

proposades que no presentin la documentació requeri da i les que no compleixin les 

condicions i requisits exigits no podran ser nomena des funcionàries i totes les seves 

actuacions quedaran anul·lades. 

Quart.- . Informar, en relació a l’assignació dels llocs de treball, que les persones que són 

proposades pel seu nomenament com a funcionàries del cos tècnic d’especialistes grup 

serveis penitenciaris,  restaran destinades als llocs de treball de personal funcionari en que 

es reconverteixi el lloc de treball que ocupen amb caràcter definitiu o el lloc que tinguin 

reservat com a funcionaris del cos auxiliar tècnics, grup de serveis penitenciaris,  d’acord 

amb el següent:  

 

 

 

Acord del Tribunal Qualificador de la segona convocatòria de procés selectiu, torn 

especial de promoció interna, per a l’ingrés al cos  tècnic d’especialistes (grup C, 

subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya, grup de  serveis penitenciaris (núm. de 

registre de la convocatòria JU028)  
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• Les persones funcionàries del cos auxiliar tècnic que ocupin un lloc de treball d’àrea 

mixta passaran a ocupar un lloc de genèric/a d’àrea mixta vigilància en el mateix 

centre.   

• Les persones funcionàries del cos auxiliar tècnic que ocupin un lloc de treball de 

servei interior passaran a ocupar un lloc de treball de genèric/a de servei interior del 

mateix centre.  

 

Per qualsevol consulta en relació a l’assignació de llocs podeu contactar amb el Servei de 

Gestió de Recursos Humans de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. 

 

Cinquè.-   Fer públic aquest Acord en data 11 de desembre de 2018. 

De conformitat amb el que estableix l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquesta publicació 

substitueix la notificació individual a les persones interessades. 

Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant 

l’òrgan convocant en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la 

publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 

convenient per a la defensa dels seus interessos. 

Barcelona, (a la data que consta a la signatura electrònica)  

La secretària del Tribunal Qualificador  

 



Annex 1 11/12/2018

NIF
PUNTUACIÓ 

TOTAL

46473400Z 18,200

46816495H 17,600

46459155Y 17,400

47735207H 16,800

43511225D 16,800

33862423Y 16,600

47708821J 16,600

39710937B 16,400

47715576Y 16,000

38124730E 16,000

52179777E 16,000

77628480F 15,800

43729352G 15,200

45472796W 14,600

38509793L 13,800

43397151S 13,600

77731301H 12,400

38543593D 12,200

78081097F 12,200

39321147W 12,000

43419634G 11,400

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, TORN ESPECIAL DE PROMOCIÓ INTERNA, PER A 

L'INGRÉS AL COS TÈCNIC D'ESPECIALISTES (GRUP C, SUBGRUP C1) DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, GRUP SERVEIS PENITENCIARIS (NÚM. DE REGISTRE DE CONVOCATÒRIA 

JU028).

Llista de persones aspirants proposades per al seu nomenament com a funcionàries de 

carrera per ordre de puntuació
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