
 

 

 
 

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 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), en sessió de 12 de març de 2021, ha acordat fer públics els acords 
següents:  

Primer.- Aprovar i fer públics els resultats de la prova d’acreditació dels mèrits i capacitats 
de la segona fase, prevista a la base 6.5 de la Resolució de la convocatòria, dels llocs de 
treball de cap de Serveis i coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert. (Annex 1) 

Segon.- Fer públics els enunciats i les respostes esperades de les proves dels llocs de cap 
de Serveis i coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert. (Annex 2) 

Les persones aspirants no aptes poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant 
en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació.  

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.   

Les persones aspirants aptes poden formular al·legacions davant la Junta de Mèrits 
en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Acord per a 
la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment d’acord amb l’article 112.1 de 
la Llei 39/2015, de 30 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.  
 
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.  

Tercer.- Una vegada revisades les al·legacions i recursos presentats en relació amb els 
resultats de la segona fase, es farà pública la valoració dels mèrits de la primera fase de la 
convocatòria, així com la proposta provisional de resolució del concurs. 

Quart. Fer públic aquest Acord en data 15 de març de 2021, mitjançant el tauler d’anuncis 
de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat), a la 

https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica


 

 

intranet i al web del Departament de Justícia 
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/, d’acord amb el que estableix el punt 
8.3 de les bases de la convocatòria esmentada. 

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.  

La secretària de la Junta de Mèrits i Capacitats JUS/014/2019 

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/
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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).

ANNEX1

RESULTAT PROVA SEGONA FASE

SUPÒSIT PRÀCTIC:
CAP DE SERVEIS, COORDINADOR/A RÈGIM INTERIOR 
DE MEDI OBERT

DNI PUNTS RESULTAT PROVA
002601629F 5,7 NO APTE/A
004548086C 14 APTE/A
006217282Z 6,8 NO APTE/A
007486022M NO PRESENTAT/ADA NO APTE/A
007841657Z 6,7 NO APTE/A
007842920N 8,2 NO APTE/A
007866912S 9,1 NO APTE/A
007870544J 10,9 APTE/A
007940794K 5,2 NO APTE/A
009711404E 8,4 NO APTE/A
009758039J 10,1 APTE/A
010195192M 8,1 NO APTE/A
012724730A 7,4 NO APTE/A
013097956P 10 APTE/A
014952133V 10,1 APTE/A
015827768L 3,1 NO APTE/A
017203107G 10,9 APTE/A
017439995S 10,1 APTE/A
018023590P 6,7 NO APTE/A
018034654D 4,9 NO APTE/A
022699504E 6 NO APTE/A
025398347E 10 APTE/A
025439353L 12,9 APTE/A
027536096J NO PRESENTAT/ADA NO APTE/A
028878298G 6,6 NO APTE/A
030591353L 8,9 NO APTE/A
033327373M 3,4 NO APTE/A
033852598W 4,9 NO APTE/A
033881276E 11,2 APTE/A
033894803W 11,4 APTE/A
033905218K 11,1 APTE/A
033922362F 17,8 APTE/A
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ANNEX1

RESULTAT PROVA SEGONA FASE

SUPÒSIT PRÀCTIC:
CAP DE SERVEIS, COORDINADOR/A RÈGIM INTERIOR 
DE MEDI OBERT

DNI PUNTS RESULTAT PROVA
034753950F 7 NO APTE/A
034842323Z 7,1 NO APTE/A
035018009A 5,7 NO APTE/A
035033870V 8,9 NO APTE/A
035036712F 10 APTE/A
035041314D 9 NO APTE/A
035042131K 7,9 NO APTE/A
035060495P 8,3 NO APTE/A
035064087N 5,4 NO APTE/A
035066967V 8,6 NO APTE/A
035071702Z 9,1 NO APTE/A
035088728C 8 NO APTE/A
035089423W 8,5 NO APTE/A
035101768L 12,4 APTE/A
036532948R 10,8 APTE/A
036565680G 7 NO APTE/A
036566002G 8,8 NO APTE/A
036977023S 14 APTE/A
036977858E 16 APTE/A
036979478D 7 NO APTE/A
036981617D 6 NO APTE/A
036987265E 10 APTE/A
037288827P 3,15 NO APTE/A
037291638J 10,2 APTE/A
037321701S 3,1 NO APTE/A
037325457E 2 NO APTE/A
037325989W 6,5 NO APTE/A
037330018Y 11,1 APTE/A
037332912W 2,8 NO APTE/A
037379440R 3,6 NO APTE/A
037380153R 3,8 NO APTE/A
037385349E 7,6 NO APTE/A
037729714P 7,4 NO APTE/A
038080790N 10,8 APTE/A
038085425R 4,6 NO APTE/A
038091518E 4,2 NO APTE/A
038096578E 10 APTE/A
038100262A 2,3 NO APTE/A
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ANNEX1

RESULTAT PROVA SEGONA FASE

SUPÒSIT PRÀCTIC:
CAP DE SERVEIS, COORDINADOR/A RÈGIM INTERIOR 
DE MEDI OBERT

DNI PUNTS RESULTAT PROVA
038101080Q 7,1 NO APTE/A
038105357S 1,1 NO APTE/A
038108181X 3,9 NO APTE/A
038111041H 6,4 NO APTE/A
038118970N 7,5 NO APTE/A
038139618Y 4,2 NO APTE/A
038425163Y 2,5 NO APTE/A
038428642N 4,3 NO APTE/A
038436975l 3,8 NO APTE/A
038439588X 10,3 APTE/A
038440093D 8 NO APTE/A
038448346M 5,9 NO APTE/A
038452453H 8,8 NO APTE/A
038452683H 10,2 APTE/A
038459440J 12,4 APTE/A
038511005N 6,2 NO APTE/A
038550102D 13,5 APTE/A
038550124P 11,1 APTE/A
038550189G 2,6 NO APTE/A
038554844J 7,6 NO APTE/A
038559376Z 7,8 NO APTE/A
038559503A 10,5 APTE/A
038788130X 6,5 NO APTE/A
038791581B 7,3 NO APTE/A
038802503P 6,6 NO APTE/A
038808712F 3,7 NO APTE/A
039159714Y NO PRESENTAT/ADA NO APTE/A
039322260B 6,1 NO APTE/A
039341333V 10,5 APTE/A
039342909Y 3,3 NO APTE/A
039358129T 7,5 NO APTE/A
039665311V 10 APTE/A
039668008T 8,3 NO APTE/A
039668677W 7,7 NO APTE/A
039670961D 2,1 NO APTE/A
039674495R 6,4 NO APTE/A
039679054Y 11,5 APTE/A
039690050P 3,9 NO APTE/A
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ANNEX1

RESULTAT PROVA SEGONA FASE

SUPÒSIT PRÀCTIC:
CAP DE SERVEIS, COORDINADOR/A RÈGIM INTERIOR 
DE MEDI OBERT

DNI PUNTS RESULTAT PROVA
039692135T 3,9 NO APTE/A
039714471A 3,6 NO APTE/A
039719544Q NO PRESENTAT/ADA NO APTE/A
039726305S 7 NO APTE/A
039851401Z 3,55 NO APTE/A
039866669X 5,3 NO APTE/A
039896123R 7,2 NO APTE/A
040302495D 8,9 NO APTE/A
040318172T 7 NO APTE/A
040430786Y 2,9 NO APTE/A
040431819G 12,2 APTE/A
040431981M 10,2 APTE/A
040435342P 6 NO APTE/A
040444172Y 8,7 NO APTE/A
040521276Z 3,9 NO APTE/A
040881575H 10,1 APTE/A
040886415M 7,5 NO APTE/A
040889439Q 10,5 APTE/A
040889523P 10,5 APTE/A
040889551J 2,45 NO APTE/A
040889552Z 10,5 APTE/A
040890105S 7,4 NO APTE/A
040891317P 5,2 NO APTE/A
040892170X 2,9 NO APTE/A
040892881P 10 APTE/A
040893769E 4 NO APTE/A
040893944J 4,25 NO APTE/A
040894411C 7,9 NO APTE/A
040896308P 6,4 NO APTE/A
040912544Y 6,3 NO APTE/A
040922516L 10,1 APTE/A
040970944D 7,7 NO APTE/A
040975779Z 7 NO APTE/A
040981107Y 3 NO APTE/A
041095834D 5,3 NO APTE/A
043392055W NO PRESENTAT/ADA NO APTE/A
043395431C 4,4 NO APTE/A
043400859C 2,3 NO APTE/A
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ANNEX1

RESULTAT PROVA SEGONA FASE

SUPÒSIT PRÀCTIC:
CAP DE SERVEIS, COORDINADOR/A RÈGIM INTERIOR 
DE MEDI OBERT

DNI PUNTS RESULTAT PROVA
043405731Q NO PRESENTAT/ADA NO APTE/A
043408675Q 8,8 NO APTE/A
043421115J 10 APTE/A
043422021E 4,3 NO APTE/A
043426326A 10,8 APTE/A
043438949E 6,2 NO APTE/A
043453948W 6,1 NO APTE/A
043508318T 4 NO APTE/A
043519210J 2,6 NO APTE/A
043537281Y 4,1 NO APTE/A
043544573F 8,6 NO APTE/A
043674089X 9,4 NO APTE/A
043681353Y 10,4 APTE/A
043683758L 8,2 NO APTE/A
043686683T 10,9 APTE/A
043701919X 11,7 APTE/A
043702351M 13,7 APTE/A
043703848F 8,3 NO APTE/A
043704277E 10 APTE/A
043704936Z 10,2 APTE/A
043708408J NO PRESENTAT/ADA NO APTE/A
043709176E 9,3 NO APTE/A
043709643Y 8,2 NO APTE/A
043709938W 8,3 NO APTE/A
043711187D 8,8 NO APTE/A
043711394D 13,1 APTE/A
043711421J 9,3 NO APTE/A
043713758G 12,3 APTE/A
043720263T 14,1 APTE/A
043720893D 5,1 NO APTE/A
043727318V 8,9 NO APTE/A
043733219F NO PRESENTAT/ADA NO APTE/A
043735838G 8,1 NO APTE/A
043736035V NO PRESENTAT/ADA NO APTE/A
043739165L 5,6 NO APTE/A
043740829G 13,9 APTE/A
043742819Q 7,5 NO APTE/A
043745645J 10 APTE/A
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ANNEX1

RESULTAT PROVA SEGONA FASE

SUPÒSIT PRÀCTIC:
CAP DE SERVEIS, COORDINADOR/A RÈGIM INTERIOR 
DE MEDI OBERT

DNI PUNTS RESULTAT PROVA
043747754Y 7,5 NO APTE/A
043747939F 7 NO APTE/A
044001777V 10 APTE/A
044458953E 5 NO APTE/A
046040984K 9,1 NO APTE/A
046055467Z 7,4 NO APTE/A
046061576M 5,7 NO APTE/A
046065185A 10,8 APTE/A
046122946B 11,5 APTE/A
046222632S 11,9 APTE/A
046237509B 13,5 APTE/A
046326759K 8,6 NO APTE/A
046333875F 10 APTE/A
046337777E 14 APTE/A
046339275W 11,9 APTE/A
046341208A 10,5 APTE/A
046351758L 8,6 NO APTE/A
046535837Y 12,9 APTE/A
046542407K 8,1 NO APTE/A
046550548C 10,5 APTE/A
046555380E 7,6 NO APTE/A
046557141N 12 APTE/A
046568221Y 12,4 APTE/A
046573485A 2,1 NO APTE/A
046579349W 6,4 NO APTE/A
046583011F 13,1 APTE/A
046583113V 10,6 APTE/A
046590265Q 9,1 NO APTE/A
046600484T 7,3 NO APTE/A
046612085D 12 APTE/A
046641619B 11,3 APTE/A
046655073X 14,4 APTE/A
046656208H 10,7 APTE/A
046660353T 6,4 NO APTE/A
046687235H 14,1 APTE/A
046690246Q 9,2 NO APTE/A
046690757K 9,3 NO APTE/A
046713743F 12,7 APTE/A
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ANNEX1

RESULTAT PROVA SEGONA FASE

SUPÒSIT PRÀCTIC:
CAP DE SERVEIS, COORDINADOR/A RÈGIM INTERIOR 
DE MEDI OBERT

DNI PUNTS RESULTAT PROVA
046717113L 11,4 APTE/A
046725256C 10 APTE/A
046730623M 11,9 APTE/A
046731973K 11,7 APTE/A
046734876A 14,4 APTE/A
046746386J NO PRESENTAT/ADA NO APTE/A
046776251R NO PRESENTAT/ADA NO APTE/A
046791068Y 10,1 APTE/A
047675993Y 9,4 NO APTE/A
047676874J 8,9 NO APTE/A
047677785G 8,3 NO APTE/A
047678629C 7,2 NO APTE/A
047679795j 5,1 NO APTE/A
047680487S 8,9 NO APTE/A
047681421Y 3,4 NO APTE/A
047681540X 10,1 APTE/A
047681960Q 7,3 NO APTE/A
052145944E 4,3 NO APTE/A
052179977S 4,1 NO APTE/A
052193607Y 11,6 APTE/A
052211393J 8,3 NO APTE/A
052396117R 6,2 NO APTE/A
052401527Y 10,2 APTE/A
052403751E 10,6 APTE/A
052438083S 10,5 APTE/A
052602027S 10 APTE/A
052621441V 10 APTE/A
053033053K 7,4 NO APTE/A
074338303A 10 APTE/A
077298234H 11,8 APTE/A
077608946T 7,6 NO APTE/A
077628373S 6,9 NO APTE/A
077961480J 11,6 APTE/A
077990261K 10,4 APTE/A
078071358C 14,9 APTE/A
078078487L NO PRESENTAT/ADA NO APTE/A
078080161Z 8,4 NO APTE/A
078080836E 10,3 APTE/A
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ANNEX1

RESULTAT PROVA SEGONA FASE

SUPÒSIT PRÀCTIC:
CAP DE SERVEIS, COORDINADOR/A RÈGIM INTERIOR 
DE MEDI OBERT

DNI PUNTS RESULTAT PROVA
078084950L 9,2 NO APTE/A
078086817T 6,8 NO APTE/A
079280405A 11,2 APTE/A
079290495L 10,8 APTE/A
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CAP DE SERVEIS,  
COORDINADOR/A DE 

RÈGIM INTERIOR DE MEDI 
OBERT 

SUPÒSIT PRÀCTIC. 
ENUNCIAT I RESPOSTES 

ESPERADES 
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SUPÒSIT PRÀCTIC CAP DE SERVEIS / COORDINADOR/A DE RÈGIM INTERIOR MEDI OBERT 
 
 
ENUNCIAT SUPÒSIT PRÀCTIC 
 
El CP CASA és un centre polivalent de nova construcció que disposa d’un Departament 
d’Ingressos, cinc unitats de vida per a homes adults, un Departament de Dones, un Departament 
de Joves, una Infermeria, un Departament de Salut Mental, un Departament Especial, una Unitat 
d’Atenció Especialitzada, una Unitat de Medi Semiobert i un Centre de Control Interior (CCI, que 
integra i permet el control de tots els sistemes de seguretat: megafonia, interfonia, sistemes 
antiincendi, sistema de CCTV, etc.), a més d’una zona de Tallers, una Escola, un poliesportiu i 
tots els espais necessaris per a la correcta prestació dels serveis a tota la col·lectivitat. 
 
A prop d’aquest centre, es troba el CP Obert TANA, que disposa de 75 habitacions dobles 
(distribuïdes en quatre espais diferenciats), un espai de zones comunes (que inclou el pati, la 
sala de dia i el menjador), una zona mixta (on hi ha les diferents sales d’entrevistes) i una zona 
exterior (on hi ha l’àrea administrativa i el control d’accés al centre). 
 
El dijous 23 de gener de 2019 es produeixen les següents incidències al CP CASA: 
 
A les 16.30 h, al pati del Mòdul 1, s’observa un cúmul de gent a la zona propera als lavabos. El 
funcionari amb NIP12Q s’hi acosta per comprovar què passa, però els interns li impedeixen el 
pas situant-se en forma de pantalla. El funcionari només pot comprovar com diversos interns 
s’estan barallant. De seguida demana ajuda per radiotransmissor i informa de l’emergència. 
 
Els funcionaris de la unitat amb NIP99S i NIP99T, el cap de la Unitat, 55B, així com la totalitat 
dels funcionaris del Mòdul 2, i algun altre d’altres mòduls, es presenten quasi simultàniament al 
lloc dels fets i, amb gran dificultat, atès que altres interns obstaculitzen l’accés, aconsegueixen 
arribar fins als interns agressors i separar-los. 
 
Quan hi arriben observen que l’intern Z està inconscient, estirat a terra i amb ferides sagnants 
al pit, el coll i el rostre. L’intern Y presenta ferides sagnants al rostre. L’intern L presenta ferides 
de menor magnitud a les mans i els braços. Aquest darrer manifesta als funcionaris que es troba 
bé, que no necessita res, que no sap el motiu de l’agressió i que la culpa la té l’intern A. 
 
L’intern A és localitzat a la sala de dia i es nega a acompanyar els funcionaris. Els funcionaris 
subjecten l’intern, i quan el condueixen a l’exterior els interns esbronquen els funcionaris amb 
frases com ara “PERÒ QUÈ FAN?”, “NO HA FET RES!”, “AIXÒ ÉS UN ABÚS!”, “FORA D’AQUÍ!”, a 
la vegada que els empenyen subtilment amb el cos.  
 
En aquell moment arribeu al Mòdul i us feu càrrec de la situació. 
 
A les 19 h es presenta a l’accés exterior el senyor ZIP i manifesta que vol ingressar 
voluntàriament al centre. Manifesta que estava complint una pena de 5 anys per un delicte de 
robatori, que estava destinat al CP Obert TANA i que fa dos mesos, després del gaudiment d’un 
permís, no va reingressar en aquell centre per diferents problemes personals que havia 
d’atendre. Vol demanar perdó per aquest incident i continuar complint la seva condemna. 
L’intern no porta cap documentació que l’identifiqui ni cap documentació judicial. 
 
A les 20 h rebeu el comunicat de fets dels funcionaris del Mòdul de Joves en què us informen 
que després d’un escorcoll a la cel·la 3, quan els interns ocupants, interns TOY i FET, han retornat 
de les respectives activitats a l’escola del centre i han estat informats de l’actuació, els han 



 
 

2 
 

amenaçat amb denúncies perquè ja és la quarta vegada en un setmana que els escorcollen i pel 
trencament i desperfectes de diverses pertinences. 
 
Aquell mateix dia, al CP Obert TANA, a les 23.30 h, es practica un control d’alcoholèmia i d’orina 
a l’intern QWE, tal com estava programat. L’alcoholímetre dona com a resultat 0,15 º mg/l, i 
l’intern és sorprès quan intenta manipular l’analítica d’orina. Llavors comproveu que l’intern té 
aplicat el Protocol 0,0 del Programa d’alcohol, que té una analítica positiva d’alcohol del mes 
passat, de 0,30 ºmg/l, i dues més de positives en el consum de cocaïna en aquests dos mesos 
anteriors, la primera de les quals feta al cap de dos dies d’haver ingressat al CP Obert. 
 
El diumenge 26 de gener, a les 6 h, rebeu una trucada de l’esposa de l’intern JIM, que diu que 
ha tingut una discussió amb l’intern, que l’ha amenaçada i que, arran de la seva denúncia, la 
policia l’ha detingut i es troba a disposició de l’autoritat judicial. Demana que l’intern no surti 
més al carrer. Podeu comprovar al SIPC que l’intern es troba en règim de l’article 83 RP i gaudint 
d’una sortida de cap de setmana.  
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PREGUNTES RELACIONADES AMB LES FUNCIONS A DESENVOLUPAR PRÒPIES DELS LLOCS DE 
CAP DE SERVEIS / COORDINADOR/A DE RÈGIM INTERIOR MEDI OBERT 
 
 
Com a cap de Serveis o coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert, responeu les qüestions 
següents i justifiqueu les respostes. 
 
1. Arribeu al Mòdul 1 i heu d’atendre el greu incident explicat. Quines decisions preneu? 
Raoneu-les. (Màxim 2 punts) 
 
Control dels participants i de l’espai de l’incident: L’incident està tenint lloc al pati i a la sala de 
dia.  Les mesures s’han de dirigir a aïllar els participants i el lloc de l’incident –ordenant la sortida 
dels interns i/o passi a les respectives cel·les i tancant espais-. 

 
Identificació dels interns participants:  

- Intern Z: inconscient i amb ferides 
- Intern Y: amb ferides sagnants 
- Intern L: Amb ferides lleus 
- Intern A: Intern acusat de participar per L i que desobeeix els funcionaris  

I altres que amb la seva actitud han dificultat la intervenció dels funcionaris.  A aquests efectes, 
l’ús de la videovigilància esdevé adequat. (Apartat III de la Circular 2/2010). 
 
Assistència mèdica: a tots els intervinents, i en el cas particular de l’intern Z i Y, derivació al Dpt. 
d’Infermeria per a una assistència urgent.  Esdevé necessària l’expedició del corresponent 
Comunicat de Lesions (Apartat 4 de la Instrucció 1/2018) i atendre, si és el cas, les mesures 
immediates informades pel responsable mèdic. 
 
Adopció de les mesures de seguretat interior adients: canvis d’ubicació i/o escorcolls integrals 
i/o altres registres i escorcolls. 
 
Adopció de mesures coercitives de conformitat amb l’art.45 LOGP, arts.71 i 72 RP: en particular, 
la força física ja aplicada per subjectar a l’intern A perquè surti de la Sala de dia. 
 
L’ús de l’equipament dels Equips d’Intervenció, intervenció que pot anar lligada a l’activació del 
corresponent protocol d’emergència, ja comporta l’ús de mitjans coercitius com ara les defenses 
de goma o les manilles. 
 
I de l’aïllament provisional, respecte dels interns protagonistes agressors a la vista de la seva 
actitud violenta i de desobediència activa. 
 
El passi i trasllat dels interns als Departaments Especials o DERT en supòsits d’aplicació de 
mitjans coercitius, comporta l’existència d’una situació excepcional de risc per a les persones, la 
seguretat o bon ordre de l’establiment, que degudament explicitada justifica la realització del 
corresponent escorcoll amb nu integral. (Apartat 1.2.1. de la Circular 1/2008). 
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En el cas dels escorcolls integrals, el Cap de Serveis pot delegar la corresponents supervisió, si 
és el cas. 
 
 
2. Heu esbrinat que l’incident del Mòdul 1 té relació amb la venda de substàncies prohibides 
per part de l’intern A. Tot apunta al fet que aquest intern amaga substàncies prohibides a 
l’interior del seu cos, i així ho heu fet saber al director, el qual us ha ordenat que feu les 
actuacions corresponents per requisar-les. Quines decisions i actuacions porteu a terme? 
Justifiqueu-les. (Màxim 2 punts) 
 
S’actuaria conforme al protocol d’intervenció interior d’objectes i substàncies prohibides, on es 
preveuen les actuacions següents, establertes de forma seqüencial: 

1.Informació de les sospites al presumpte subjecte passiu. 
2.Requeriment de lliurament voluntari de les substàncies i/o objectes prohibits. 
3.Escorcoll personal, de conformitat amb l’art.68 RP. 
4.Trasllat a la sala d’observació permanent i control fisiològic.  

 
Durant el temps d’aplicació dels mitjans de control adequats per a la requisa d’objectes 
i/o substàncies prohibides, s’ubicarà a l’intern en aquesta sala en règim d’aïllament 
provisional i control directe, per garantir la seva seguretat. 

 
Durant el temps que l’intern romangui en aquesta sala, els funcionaris intervinents en 
els diferents torns han d’emplenar el Full d’Observació i Control directe, en el qual es 
reflectirà el temps i les incidències sobrevingudes, i la signatura de cada intervinent. 

 
5.Derivació als Serveis Sanitaris, si així ho ordena el Director, per tal de vetllar per la vida, 
integritat i salut de l’intern, es requerirà aquesta assistència. 
 
El responsable mèdic pot acordar la realització de proves radiològiques, l’adopció 
d’altres mesures, i/o la derivació a l’hospital de referència.  

3. Respecte de l’intern L, valoreu la seva possible immobilització mecànica al llit. Quines 
qüestions heu de tenir presents per aplicar correctament aquesta mesura? Raoneu la 
resposta. (Màxim 2 punts) 
 
Supòsit habilitant: La mesura de contenció mecànica ha d’aplicar-se de manera excepcional, 
lligada a situacions de greu alteració de la conducta de l’intern amb perill per a la integritat de 
les persones. 
 
Autorització de la mesura: La mesura ha de ser autoritzada prèviament pel director, llevat que 
raons d’urgència no ho permetin, cas en què se li ha de comunicar immediatament. 
 
Supervisió de la seva aplicació: Adoptada la mesura, el metge i el cap de serveis es presentaran 
de forma immediata per al control i supervisió de l’execució de la mateixa. 
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El Cap de Serveis ha de supervisar directa i immediatament la mesura i ordenarà la pràctica dels 
controls i supervisions escaients. 
 
Lloc d’aplicació de la mesura: La mesura es portarà a terme en cel·les especialment habilitades 
i amb disposició de càmeres de CCTV, consisteix en la subjecció de l’intern al llit, amb el seu 
corresponent matalàs, mitjançant subjeccions adequades (les corretges tipus psiquiàtriques ho 
són), respectant la integritat de l’intern, amb prohibició expressa de posicions forçades o 
degradants.  La posició normal haurà de ser en decúbit ventral i amb les dues extremitats 
superiors esteses a la mateixa alçada, si bé el metge, a la primera revisió o a les successives, 
verificarà quina és la posició més idònia. 
 
 
4. Quins controls s’han de portar a terme en el cas que s’apliqui la mesura d’immobilització? 
Aplicada aquesta mesura, suposeu que, transcorregudes 15 hores, el metge de guàrdia us 
informa que l’intern L es mostra tranquil i que ha de ser desimmobilitzat. Quina decisió 
hauríeu de prendre? Raoneu la resposta. (Màxim 2 punts) 
 
D’ordinari és el director, o qui el substitueixi, qui ha d’autoritzar la utilització de la mesura de 
contenció mecànica.  Igualment, li correspon decidir sobre el seu cessament a la vista dels 
informes emesos sobre l’evolució de l’intern. 
 
La immobilització ha de ser una mesura limitada en el temps que no es pot perllongar més enllà 
de l’estrictament necessari i una vegada hagi finalitzat les causes que varen motivar-la.  En cap 
cas suposarà una sanció encoberta. 
 
No correspon al metge decidir sobre el cessi de l’aplicació de la mesura de contenció, si no 
informar sobre l’evolució de l’intern sotmès per tal que la direcció del centre pugui, si és el cas, 
decidir raonadament sobre el manteniment o cessi de la mesura. 
 
La mesura d’immobilització mecànica està subjecta a una supervisió continuada de l’intern per 
part dels professionals.  

De forma presencial per part del Cap de la Unitat cada mitja hora a comptar des de la 
immobilització.  En cas d’absència del Cap de la Unitat, per part del funcionari de servei a la 
unitat. 
 
El metge haurà de fer una primera supervisió com a màxim a les 2 hores des de la seva primera 
i inicial intervenció, i posteriorment revisarà la situació cada 4 hores. 
 
De cada visita mèdica elaborarà un informe que determini l’estat de salut física i mental de 
l’intern objecte. 
 
Abans de finalitzar el seu torn de treball, el CUE o Cap de Serveis supervisarà la situació 
d’immobilització i informarà per escrit el Director dels motius que aconsellin el manteniment o 
aixecament de la mesura. 
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En el supòsit que haguessin transcorregut 12 h des de l’inici de la subjecció i cap dels informes 
aconsellés donar per finalitzada la mesura, el Director determinarà les actuacions que cal dur a 
terme. 
 
 
5. Redacteu el vostre informe a la Direcció sobre l’incident que hi ha hagut al Mòdul 1. Si us 
cal fer algun aclariment o consideració en relació amb el seu contingut, feu-ho constar a 
continuació. (Màxim 2 punts) 
 
Aspectes formals: Identificació.  Es fa constar el lloc, departament, nom i CIC  de l’intern i NIP 
del/s funcionari/s i/o CUSI que informen. 
 
Localització espaial i temporal. Es fa constar els espais i/o cel·les on s’ubica i té lloc allò informat. 
 
Es detallen els fets i s’identifiquen els intervinents.  Es detalla l’actuació portada a terme i les 
mesures preses en cada cas. 
 
Es fa constar les mesures de seguretat adoptades: registres, escorcolls i requises, observació 
dels fets, suspensió de les activitats, i altres degudament fonamentades.  Escorcoll dels interns 
participants i de les seves cel·les. 
 
Es fa constar els mitjans coercitius aplicats en cada cas, i la seva fonamentació. 
 
Es fa constar les activitats indagatòries i diligències de prevenció portades a terme i la seva 
conclusió: actes de compareixença, informes mèdics, descripció dels objectes de l’agressió, 
actes de compareixença efectuades, entrevistes portades a terme, ... 
 
Es fa constar la comunicació immediata dels fets i de les mesures preses al Director o 
comandament d’incidències. 
 
Altres aspectes de forma o de fons complementaris, com ara, claredat de l’exposició, un ús 
correcte del llenguatge, sense faltes d’ortografia, ... i/o uns adequats aclariments i 
consideracions fets constar en relació amb el comunicat. 
 
 
6. Respecte del senyor ZIP, quina seria la vostra resposta i/o actuació? Raoneu la resposta. 
(Màxim 2 punts) 
 
Es procedirà a iniciar el tràmit d’admissió i ingrés voluntari al centre.  Per tant serà identificat, 
escorcoll i ubicat al departament corresponent. 
 
Malgrat no portar cap documentació identificativa, l’intern pot ser identificat, sense cap mena 
de dubte, a través de les dades que consten al sistema informàtic penitenciari català –SIPC- 
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Se li ha de fer una acta de compareixença per tal que quedi constància, de forma fefaent, de la 
seva voluntat d’ingressar al centre penitenciari per continuar complint la seva condemna. 
 
Malgrat no portar cap documentació processal penal, la vicissitud de no reingrés al Centre Obert 
pot ser confirmat a través del SIPC i/o fent la gestió i consulta corresponent amb aquell centre, 
a qui li pot demanar la corresponent fitxa processal i penal. 
 
Els funcionaris, en funcions de policia judicial, poden practicar la detenció de la persona, de 
conformitat amb els art.283.7, 292 i 290 LECrim,  
 
I prèvia lectura dels drets que li assisteixen com a detingut, conforme a l’art.520.2 LECrim, 
 
Redactaran un atestat que serà tramès dins de les 24 hores següents al seu ingrés, al Jutjat de 
Guàrdia, juntament amb l’acta de compareixença. 
 
Si transcorregudes les 72 hores des del seu ingrés no es produeix la seva legalització judicial es 
procedirà a la seva excarceració. 
 
Fins que no estigui legalitzada la situació de l’intern, aquest romandrà ubicat en una 
dependència on no tingui contacte amb la resta d’interns. 
 
 
7. Quines consideracions podeu fer respecte de l’escorcoll portat a terme a la cel·la dels interns 
TOY i FET? Justifiqueu-les. (Màxim 2 punts) 
 
Els escorcolls són mesures de seguretat interior que han d’estar regides pels principis de 
necessitat i proporcionalitat, havent-se de portar a terme amb respecte als principis de dignitat 
i els drets fonamentals.  Que una mateixa cel·la i les mateixes pertinences hagin estat 
escorcollades 4 vegades en una setmana no està justificat excepte que hi hagi un motiu. 
 
Les cel·les dels interns no tenen la consideració ni protecció d’un domicili particular (STS 24-11-
1995 recollida a la Circular). 
 
Ara bé, perquè la seva pràctica gaudeixi de la màximes garanties, es procedent oferir als interns 
la possibilitat de realitzar l’escorcoll en la seva presència, la qual cosa no s’ha fet. 
 
La presència dels interns ocupants en els escorcolls de cel·la es garantia de la seva pulcritud i 
legalitat, i hagués evitat conflictes i queixes posteriors com la present. 
 
La presència dels interns en la seva pràctica no ha d’afectar a la seva exhaustivitat ni perjudica 
les exigències públiques que es persegueixen. 
 
És possible la realització en absència si existeixen raons de seguretat que ho justifiqui, la qual 
cosa no sembla el cas. 
 
Durant la pràctica de l’escorcoll de les pertinences, cal tenir especial cura amb els objectes 
personals dels interns i evitar que es trenquin o quedin malmesos, i no ha estat el cas. 
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8. Quines actuacions i decisions preneu respecte de l’intern QWE? Feu les consideracions 
oportunes sobre com poden afectar les circumstàncies descrites el sistema d’avaluació i 
motivació (SAM) de l’intern. (Màxim 2 punts) 
 
Els fets han de ser informats de forma immediata al Comandament d’Incidències. 
 
El fet que l’intern estigui sota els efectes de l’alcohol podria provocar alteracions de la 
convivència al centre, raó per la qual l’observació i seguiment de l’intern esdevé una mesura 
necessària, sense perjudici de poder-se aplicar al seu cas, i amb els requisits i els supòsits 
legalment establerts, el règim de vida previst a l’art.75 RP o mesures coercitives –l’aïllament 
provisional, per exemple-. 
 
S’haurà d’elaborar els corresponents Comunicats de Fets i el Comunicat d’Elevació a la Direcció, 
atès que la conducta de l’intern pot donar lloc a responsabilitat disciplinària. 
 
Respecte de l’alcohol, l’intern té aplicat el Protocol 0,0, informat al seu PIT, que implica un 
compromís d’abstinència per part de l’intern que incompleix amb aquest consum.  Només amb 
això, els resultat té rellevància a efectes d’aplicació de contingències per motius de tractament. 
 
Sense perjudici de l’impacte que tingui sobre el SAM de l’intern i Nivell (A,B,C) assignat, atès que 
l’intent de manipulació de l’analítica s’informa com a fet negatiu molt rellevant (-10 crèdits) de 
l’Àrea Institucional. 
 
I de la corresponent valoració de l’Àrea d’Addiccions on la manipulació suposa, per si sola, una 
valoració 0 de tota l’àrea. 
 
I de l’impacte de la reiteració en les analítiques positives on el rendiment de l’Àrea d’Addiccions 
serà 0 havent-hi 2 o més positius en 2 mesos, sense considerar la valoració de l’actitud. 
 
L’Àrea d’Addiccions esdevé una àrea principal d’intervenció a la vista de tota la informació del 
cas on es denota una clara problemàtica toxicològica –alcohol i cocaïna-, havent-se produït el 
primer positiu als dos dies del seu ingrés al centre, i així haurà de constar al PIT de l’intern. 
 
 
9. En quina situació penitenciària queda l’intern JIM arran de la informació que heu rebut? 
Raoneu la resposta. Si és el cas, expliqueu les diferents possibilitats que hi ha. (Màxim 2 punts) 
 
L’intern continua estant assignat al Centre Obert, en tercer grau i en règim de l’art.83 RP.  No 
causa baixa. 
 
Els fets s’han de posar en coneixement immediat del Comandament d’Incidències. 
 
L’autoritat judicial pot decretar presó provisional i en aquest cas l’intern seria traslladat al Centre 
Penitenciari de règim ordinari corresponent, ja que en aquest cas quedaria sense efecte la 
classificació de l’intern (art.104.2 RP). 



 
 

9 
 

 
O pot decretar la llibertat provisional per presumptes fets delictius, acordant o no, les mesures 
cautelars de protecció que consideri adients. 
 
O pot acordar l’arxiu de les actuacions en cas que considerés que els fets no són constitutius de 
delicte. 
 
El Director pot suspendre la/les sortida/es de l’intern de forma cautelar (art.108.3, 157 RP), i de 
forma immediata, qüestió que es adient per tal que l’intern pugui donar les explicacions 
pertinents sobre els fets. 
 
I demanarà la col·laboració de l’autoritat judicial a disposició de la qual es troba detingut per tal 
que disposi que sigui remès a l’establiment on el penat estigués complint la pena, en cas que no 
acordi la mesura de presó provisional. (art.500 LECrim). 
 
L’Equip Multidisciplinari i la Junta de Tractament hauran de valorar la situació de l’intern arran 
dels fets, i si és el cas, fer la proposta de passi a art.82 RP o de regressió de grau al Centre 
Directiu, qui resoldrà. 
 
S’ha de tenir present que una cosa és la valoració de l’autoritat judicial respecte de la situació 
processal penal de l’intern i una altra cosa la valoració penitenciària que es facin dels fets (106.3 
y 102.2 RP), sent possible que l’autoritat judicial decreti una mesura cautelar com la llibertat 
provisional i l’intern mantingui el tercer grau de tractament. 
 
 
10. Juntament amb altres comandaments intermedis, heu estat designat gestor de pràctiques 
professionals. A la vista dels incidents recents, heu rebut l’encàrrec de la Subdirecció d’Interior 
de planificar i programar unes pràctiques referides a la Guia d’actuació penitenciària número 
1. Com s’ha d’articular aquesta proposta? Assenyaleu els objectius, continguts i elements 
principals de la vostra proposta. (Màxim 2 punts) 
 
La proposta s’ha d’articular a través de l’Equip d’Implantació al Centre (EIC), responsable de 
l’aplicació de les pràctiques professionals. 
 
L’EIC ha d’elaborar el pla d’actuació anual i enviar-lo a l’Equip de Coordinació General (ECG) 
perquè l’aprovi, juntament amb la valoració dels recursos materials que siguin necessaris. 
 
Objectiu general: Donar eines i mostrar estratègies per tal que les tasques bàsiques com són el 
de corregir i reconduir conductes inapropiades, es faci amb efectivitat i seguretat gràcies a una 
sèrie de regles i habilitats comunicatives que s’han de conèixer i practicar i entendre que en la 
pràctica quotidiana allò que és eficient es mantenir una bona habilitat comunicativa. 
 
Objectiu general: Aprendre la importància d’evitar i resoldre problemes de conducta i 
comportaments dels interns amb la interacció, restant com a residual la necessitat de recórrer 
a altres mitjans diferents.  Ser conscient de què les habilitats comunicatives són un element de 
prevenció, que redueixen la conflictivitat i contribueixen a la millora de la convivència. 
 
Objectius específics: Donar importància al rol del funcionari com a agent del canvi (transmissió 
de valors i hàbits socials). 
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Objectius específics: Instruir als funcionaris en competències professionals i habilitats 
comunicatives. 
 
Objectius específics: Conèixer la importància de la seguretat preventiva: observació i gestió de 
la informació i avaluació i gestió del risc. 
 
Objectius específics: Dotar al treballador de recursos per tal d’utilitzar la comunicació com un 
element de seguretat i convivència. 
 
Objectius específics: Donar al treballador eines per a la gestió d’un conflicte, amb coneixement 
dels marc legal. 
 
Elements principals: Exercici 1: Contingut de la GAP 1 (observació i gestió de la informació, 
cadena de comandament, comunicació verbal i no verbal, gestió del conflicte, tipologia 
d’interns, resolució del conflicte) : 45 m : màx.12 participants. 
 
Elements principals: Exercici 2: Comunicats de fets : 60 m : màx. 12 participants. 
 
Elements principals: Exercici 3: de retorn i anàlisi dels casos exposats.  
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