
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/721/2019, de 22 de març, per la qual es modifica la Resolució JUS/649/2019, de 15 de
març, de convocatòria del procés selectiu per proveir 301 places de l'àmbit funcional d'execució penal del
cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2), educació social (núm. de registre
de convocatòria JU029).

 

En el DOGC núm. 7835, de 20.3.2019, es va publicar la Resolució JUS/649/2019, de 15 de març, de
convocatòria del procés selectiu per proveir 301 places de l'àmbit funcional d'execució penal del cos de
diplomatura de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2), educació social (núm. de registre de
convocatòria JU029).

Vist el que estableix l'article 7.1 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació
social en el cos de diplomats de la Generalitat, escau modificar la base 8.1.1 de la convocatòria en l'apartat
relatiu al segon exercici, per tal d'adequar-la al precepte legal esmentat;

Vist l'Acord 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 (DOGC núm. 5355, de 7.4.2009);

Atès que s'han dut a terme els tràmits que preveu el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, quant a les condicions de participació i
representació del personal al servei de les administracions públiques;

Atès el que disposa l'Acord GOV/91/2017, d'11 de juliol, d'atribució de competències als departaments de la
Generalitat en matèria de funció pública;

D'acord amb les funcions que m'atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i
règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com la resta de la normativa vigent,

 

Resolc:

 

Primer. Modificar la base 8.1.1 de la convocatòria del procés selectiu per proveir 301 places de l'àmbit funcional
d'execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2), educació social
(núm. de registre de convocatòria JU029), a l'apartat relatiu al segon exercici, el qual queda redactat de la
manera següent:

“Segon exercici. Preguntes curtes de caràcter teoricopràctic.

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a respondre 10 preguntes curtes de caràcter teoricopràctic,
mitjançant el plantejament d'un supòsit plausible de la pràctica laboral. Les preguntes formulades es
distribuiran de la manera següent:

a) 5 preguntes relacionades amb les funcions a desenvolupar pròpies del cos de diplomatura, educació social,
de la part específica del temari establert a la Resolució GAH/215/2018, de 15 febrer (DOGC núm. 7563, de
21.2.2018), per la qual s'aprova la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de
diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social (dels temes de l'1 al 30, ambdós inclosos).

b) 5 preguntes relacionades amb les funcions pròpies de l'àmbit funcional d'execució penal del temari que
consta a la Resolució JUS/335/2018, de 27 de febrer (DOGC núm. 7571, de 5.3.2018), per la qual s'aprova i es
fa públic el temari específic de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal del
cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social, i del cos de diplomatura de la Generalitat de
Catalunya, educació social.

Exempcions relatives al segon exercici de la primera prova:
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Estan exemptes de realitzar la totalitat del segon exercici les persones aspirants següents:

a) Les persones aspirants del torn lliure que en el moment de publicació de la convocatòria acreditin haver
prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador/a social a l'Administració de la Generalitat de
Catalunya en llocs de l'àmbit funcional d'execució penal.

b) Les persones que participen pel torn de promoció interna del personal laboral fix.

c) Les persones funcionàries de carrera del grup C, subgrup C1 de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, que participen pel torn especial de promoció interna del personal funcionari i que tinguin una
antiguitat mínima de tres anys ocupant llocs de treball d'educador/a i exercint funcions d'educador/a social.

Estan exemptes de realitzar les 5 preguntes de l'apartat a) del segon exercici les persones aspirants del torn
lliure que en el moment de publicació de la convocatòria acreditin haver prestat un mínim de tres anys de
serveis com a educador o educadora social a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en llocs no inclosos
en l'àmbit funcional d'execució penal.

El temps per dur a terme aquest exercici és d'1 hora i 50 minuts per a les persones que hagin de realitzar la
totalitat de l'exercici i de 55 minuts per a la resta de participants.

Per a la realització del segon exercici, les persones aspirants no podran disposar de material ni de
documentació en cap suport.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

El tribunal qualificador no avaluarà el segon exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació
de no apte/a al primer exercici.

Per a la valoració d'aquest exercici, el tribunal qualificador 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.

La puntuació final de la primera prova s'obtindrà de la qualificació obtinguda en el primer exercici.

Per superar aquesta primera prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 15 punts en el primer exercici i ser
declarada persona apta o restar exempta en el segon exercici.”

 

Segon. Aquesta modificació de la Resolució JUS/649/2019, de 15 de març, implica que el termini de vint dies
hàbils per presentar la sol·licitud corresponent de participació comenci a computar a partir de l'endemà de la
publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

No obstant això, les persones que ja hagin presentat la sol·licitud per participar en aquest procés selectiu amb
anterioritat a la publicació d'aquesta Resolució no han de presentar-la novament.

 

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
potestativament un recurs de reposició davant la consellera de Justícia en el termini d'un mes comptat a partir
de l'endemà d'aquell en que tingui lloc la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),
d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva
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 dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 22 de març de 2019
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Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Patrícia Gomà i Pons

Secretària general

 

(19.081.066)
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