
 
 

 
  

   
 

 

  
  

 
 

 
 

    
    

  
    

  

      
     

     
 

    
    

  

         
  

  

   
    

        

  

 

Nota informativa per a les persones aspirants de la convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de 
comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels 
centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió. JUS/014/2019) 

La Junta de Mèrits i Capacitats competent per desenvolupar el concurs específic de mèrits i 
capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim 
interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. 
JUS/014/2019), el dia 16 de gener de 2020, ha acordat informar a les persones participants 
la informació següent: 

1.		 Recordar a les persones convocades que: 

x	 Per accedir a les aules i realitzar la prova d’acreditació de mèrits i capacitats de la 
segona fase del concurs, les persones aspirants hauran d'acreditar prèviament la 
seva identitat amb l'original del seu document nacional d'identitat, permís de 
conduir o passaport. 

x	 Per a la realització dels exercicis de la prova, les persones aspirants hauran d'anar 
proveïdes d'un bolígraf de tinta negra o blava i un corrector líquid de color blanc. 
(L’organització no facilitarà aquest material). 

2.		 Informar que per motius d’organització només es permetrà l’accés a l’edifici on es 
realitzarà la prova a les persones participants (no estarà permès l’accés a persones 
acompanyants). 

3. 	 Informar que el lloc on es realitza la prova es troba ubicat en una zona d’oficines i no 
disposa de serveis de restauració en les seves immediacions, per això que es recomana 
que les persones participants portin el seu propi avituallament (menjar i beure). 

La secretària de la Junta de Mèrits 
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