
 

 

 
 

JUNTA DE MÈRITS I CAPACITATS 

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 núm. JUS/014/2019) 

La Junta de Mèrits i Capacitats en sessió de 9 de desembre de 2020 ha acordat fer pública 
la informació següent:   

Primer.- Atesa la incidència informàtica que va afectar a la xarxa de la Generalitat de 
Catalunya els passats dies 3 i 4 de desembre, no es van poden generar els requeriments 
necessaris per poder aportar les al·legacions o recursos especificats a l’Acord de la Junta de 
Mèrits i Capacitats, publicat en data 2 de desembre de 2020.  Solucionada aquesta 
incidència s’obre el termini de presentació d’al·legacions i recursos que preveia l’esmentat 
acord.  

El termini del qual disposen les persones aspirants no aptes per interposar recurs d’alçada 
davant l’òrgan convocant estarà comprès entre el dia 9 de desembre de 2020 i fins el 8 de 
gener de 2021 (ambdós inclosos). Aquest recurs s’ha de presentar, accedint, des de la 
seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat), a l’apartat ‘Àrea privada’.  S’obrirà 
un requeriment per a cadascun dels llocs als quals s’ha optat. En aquest supòsit les 
persones podran incorporar a cadascun dels espais ‘Recurs” un document en format pdf 
que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.   

El termini del qual disposen les persones aspirants aptes per formular al·legacions davant 
la Junta de Mèrits estarà comprès entre el dia 9 i fins el 22 de desembre de 2020 
(ambdós inclosos).  Aquestes al·legacions s’han de presentar, accedint, des de la seu 
electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat), a l’apartat ‘Àrea privada’. S’obrirà un 
requeriment per a cadascun dels llocs als quals s’ha optat. En aquest supòsit les persones 
podran incorporar a cadascun dels espais ‘Al·legació’ un document en format pdf que 
inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.  

Segon.- Publicar aquest Acord en data 9 de desembre de 2020. 

De conformitat amb el que estableix l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la publicació d’aquest acte 
substitueix la notificació individual a les persones interessades.  
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