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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/1208/2021, de 26 d'abril, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 255
places del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C,
subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030).

Vist l'Acord GOV/143/2020, de 10 de novembre, publicat al DOGC núm. 8269, de 12.11.2020, pel qual
s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2020, segons el qual s'han
de proveir 255 places del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris
(grup C, subgrup C1), 23 de les quals corresponen al 10 % addicional;
Atès el que disposen la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de
Catalunya i l'Ordre JUS/106/2020, de 30 de juny, per la qual es dona publicitat a la relació de taxes vigents
que gestiona el Departament de Justícia;
Atès el que disposa el Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i
funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya;
Atès el que disposa el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital, en relació amb la tramitació
electrònica de tots els tràmits relacionats amb els processos selectius;
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:

Convocar el procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de
Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), 23 de les quals corresponen al 10 % addicional,
d'acord amb les bases que figuren en l'annex 1 i següents d'aquesta Resolució.

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 de la publicació en el 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 publicació en el 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, 26 d'abril de 2021
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Per delegació (Resolució JUS/1041/2021, de 30.3.2021, DOGC de 16.4.2021)
Patrícia Gomà i Pons
Secretària general

Annex 1
Bases de la convocatòria

–1 Places, funcions i temari
1.1 Descripció de les places.
1.1.1 Es convoca el procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de
Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), que es distribueixen de la manera següent:
Torn lliure: 186 places.
Torn de promoció interna: 46 places.
Les places sense cobrir d'un torn s'acumularan a les de l'altre torn.
1.1.2 Les persones aspirants del 10 % addicional restaran en situació d'expectativa de nomenament i només
seran nomenades funcionàries en ocasió de vacant. Aquestes places s'oferiran a les persones que participin pel
torn lliure.
1.1.3 Únicament es podrà participar per un dels torns especificats als apartats anteriors.
1.1.4 Fins a la resolució d'aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, transformar ni modificar
substancialment les places convocades, si no és en compliment de les normes de procediment administratiu.
1.2 Funcions.
Les funcions que corresponen al personal del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de
serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), són les que estableix l'article 3 de la Llei 9/1986, de 10 de
novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, i les que recullen els articles 40.3 i 63 del
Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament dels serveis
d'execució penal a Catalunya, i que es detallen a l'annex 2.
1.3 Temari.
La part general del temari sobre el qual versen les proves d'aquest procés de selecció és la que consta en la
Resolució PDA/3295/2020, de 14 de desembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de
les proves selectives per a l'accés al cos de tècnics especialistes i al cos d'auxiliars tècnics de la Generalitat
(DOGC núm. 8297, de 17.12.2020).
La part específica del temari sobre el qual versen les proves d'aquest procés de selecció és el que consta a la
Resolució JUS/3162/2020, de 2 de desembre, 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 tècnic d'especialistes de la
Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris (DOGC núm. 8290, de 9.12.2020).
La normativa i els coneixements recollits en el temari són els vigents en la data de realització de les proves o
els exercicis.

–2 Requisits de participació
Per ser admeses al procés de selecció, les persones aspirants han de complir els requisits següents:
2.1 Nacionalitat.
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Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels
estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els
sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran ser admesos els cònjuges, els descendents i els descendents dels cònjuges, tant dels ciutadans
espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut
de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure
circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats
de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o més grans d'aquesta edat però que
visquin a càrrec dels seus progenitors.
En qualsevol cas, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar
documentalment la seva nacionalitat.
2.2 Edat.
Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
2.3 Titulació.
Les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del títol de batxillerat o
tècnic.
A aquest efecte, serà d'aplicació l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen equivalències
amb els títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller que regula la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d'educació, modificada per l'Ordre EDU/520/2011, de 7 de març.
Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.
2.4 Capacitat.
Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades,
tenint en compte la taula d'exclusions mèdiques de l'annex 4.
2.5 Habilitació.
No tenir antecedents penals ni haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de
les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni
trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, en què
hagués estat separat o inhabilitat.
En el cas de ser nacional d'un altre estat, no tenir antecedents penals ni trobar-se inhabilitat o en situació
equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els
mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
2.6 Coneixements de llengua catalana i castellana.
2.6.1 Llengua catalana.
Les persones que participin en aquest procés de selecció han de tenir els coneixements de llengua catalana de
nivell intermedi (B2) o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre
avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret
161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de
personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
2.6.2 Llengua castellana.
Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir els coneixements de llengua
castellana de nivell intermedi (B2) o superior.
2.7 Requisits específics del torn de promoció interna.
Les persones aspirants del torn de promoció interna, a més de reunir la resta de requisits exigits en aquesta
convocatòria, han de complir els tres requisits específics següents:
a) Ser funcionàries de carrera del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis
penitenciaris.
b) Tenir una antiguitat d'almenys dos anys de servei actiu com a funcionàries de carrera o interines en el cos
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esmentat en el punt anterior.
c) Trobar-se, en el termini de presentació de les sol·licituds i durant la tramitació del procés de selecció,
respecte de la Generalitat de Catalunya, en el cos esmentat en el punt a), en situació administrativa de servei
actiu, en situació administrativa que comporti reserva de plaça o destinació, en prestació de serveis en altres
administracions o en excedència voluntària per incompatibilitats amb la prestació de serveis en qualsevol altre
lloc de l'Administració de la Generalitat i el sector públic.
Igualment, poden participar en aquesta convocatòria les persones funcionàries de carrera del cos auxiliar tècnic
de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris que:
a) No disposin de la titulació que requereix aquesta convocatòria i tinguin una antiguitat de deu anys en el cos.
b) No disposin de la titulació que requereix aquesta convocatòria, tinguin una antiguitat inferior a deu anys, i
un mínim de cinc anys en el cos esmentat, i hagin superat el curs selectiu de formació convocat a l'efecte.
2.8 Tots els requisits indicats s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, llevat dels
referits a la base 2.6, i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a personal
funcionari de carrera. Els requisits de la base 2.6 s'han de complir de conformitat amb el que estableix la base
4.

–3 Sol·licitud de participació, instruccions per emplenar-la i tractament de les dades
La sol·licitud de participació s'ha de tramitar per mitjans electrònics en el termini de 20 dies hàbils, a comptar
de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC, tal com especifica l'annex 3 d'aquesta
Resolució, de conformitat amb el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital, en relació amb la
tramitació electrònica dels processos selectius i en consonància amb el que preveuen la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 29/2010, del 3
d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Amb la sol·licitud, les persones aspirants donen el consentiment al tractament de les seves dades de caràcter
personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la tramitació del procés de selecció, d'acord
amb la normativa vigent, així com perquè l'òrgan convocant i el tribunal qualificador facin les comprovacions i
les acreditacions d'ofici, de manera que no hagin de presentar cap documentació.
Les persones aspirants poden oposar-se a aquesta consulta. En aquest cas, hauran d'aportar la documentació
corresponent en els terminis establerts a les bases per a cada tràmit del procés de selecció. Per tal d'oposar-se
a la consulta, les persones aspirants hauran de desmarcar expressament la casella d'autorització de la
sol·licitud de participació.
En el cas que no es puguin verificar les dades, les persones aspirants hauran de presentar la documentació
corresponent d'acord amb el que determinen aquestes bases.
En compliment del que disposa l'article 23.1 de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, en
cas que les dades relacionades amb el gènere de la persona participant que conté al document identificatiu
(DNI/NIE) no es corresponguin amb el gènere sentit, la persona participant haurà d'adreçar al tribunal
qualificador, en el moment de presentar la sol·licitud de participació, un escrit amb la indicació d'aquestes
circumstàncies. En qualsevol cas, aquest tractament no afectarà la segona prova (capacitat física), establerta a
la base 8.1.2, la qual s'haurà de fer d'acord amb el gènere que consti al document identificatiu.
Així mateix, amb la sol·licitud, les persones aspirants declaren responsablement que no estan incloses en cap
dels supòsits d'incompatibilitat que determina la legislació vigent, o bé que sol·licitaran l'autorització de
compatibilitat o que exerciran l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, en el cas que siguin nomenades.
Les persones aspirants també declaren responsablement amb la sol·licitud que tenen la capacitat funcional per
acomplir les funcions del cos convocat, i que no estan separades del servei de cap Administració pública ni
inhabilitades per ocupar càrrecs i desenvolupar funcions públiques.
La formalització i presentació de la sol·licitud de participació comporta que les dades personals de les persones
interessades siguin tractades amb les finalitats, condicions i forma que consten especificades a l'adreça web
següent: http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/tractament-ds-seleccio-provisio.
L'òrgan responsable del tractament és la Direcció de Serveis del Departament de Justícia. Quan escaigui, les
persones interessades poden exercir, d'acord amb la normativa vigent, els drets d'accés, rectificació i supressió

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

5/31

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8397 - 28.4.2021
CVE-DOGC-A-21116045-2021

de les dades, així com la limitació i oposició al tractament.

–4 Acreditació dels coneixements de llengua catalana i castellana
4.1 Llengua catalana. Acreditació i exempció.
D'acord amb el que estableix la base 2.6.1, les persones aspirants hauran d'acreditar els coneixements de
nivell intermedi de català (certificat B2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
L'acreditació dels coneixements es realitzarà mitjançant una de les maneres següents:
a) Presentació del certificat del nivell esmentat, d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es
modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, o d'un
dels altres títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, de
modificació de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols,
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política
Lingüística.
b) Superació del primer exercici de la tercera prova, establert a la base 8.1.3.1 d'aquesta convocatòria, relatiu
als coneixements de llengua catalana.
Restaran exemptes d'acreditar els coneixements de llengua catalana en el procés de selecció les persones
aspirants que es trobin en una de les situacions que s'indiquen a continuació:
a) Haver participat i obtingut plaça en un procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de
Catalunya en què hi hagués establerta una prova o exercici del mateix nivell o superior.
b) Haver superat la prova o l'exercici esmentats en altres processos de selecció corresponents a les ofertes
públiques de l'Administració de la Generalitat de l'any 2020.
c) Per al personal que presta serveis en el Departament de Justícia, quan la documentació acreditativa dels
coneixements de llengua catalana esmentada consti al Registre informàtic de personal de la Generalitat de
Catalunya.
La documentació necessària per restar exemptes de la realització del primer exercici d'aquesta prova s'haurà
de presentar juntament amb la sol·licitud de participació. No obstant això, les persones aspirants podran
presentar aquesta documentació fins a 10 dies hàbils abans que es faci aquest exercici.
4.2 Llengua castellana. Acreditació i exempció.
Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar el coneixement de la llengua
castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places
objecte de convocatòria.
L'acreditació d'aquest coneixement es realitzarà mitjançant la superació del segon exercici de la tercera prova,
establert a la base 8.1.3.2 d'aquesta convocatòria, o la presentació d'un dels documents que s'indiquen a
continuació:
a) Haver cursat la primària i la secundària a l'Estat espanyol.
b) Diploma d'espanyol (nivell B2) o equivalent.
c) Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
També quedaran exemptes de realitzar aquest exercici les persones aspirants que hagin cursat en llengua
castellana els estudis conduents a l'obtenció de la titulació exigida com a requisit d'accés.
La documentació necessària per restar exemptes de la realització del segon exercici d'aquesta prova s'haurà de
presentar juntament amb la sol·licitud de participació. No obstant això, les persones aspirants podran
presentar aquesta documentació fins a 10 dies hàbils abans que es realitzi aquest exercici.

–5 Admissió de les persones aspirants
5.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan convocant, en el termini màxim d'un mes,
farà pública al DOGC la resolució que declara aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses a la
convocatòria, amb indicació dels motius d'exclusió, que s'exposarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica de
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la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i al lloc web del Departament de Justícia
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/.
5.2 Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà de la
publicació de la resolució esmentada al paràgraf anterior al DOGC, per presentar davant l'òrgan convocant
possibles al·legacions adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir en la llista provisional de
persones admeses i excloses.
En el cas que les persones excloses no esmenin dins d'aquest termini els defectes que els siguin imputables, o
no adjuntin la documentació preceptiva que n'hagi motivat l'exclusió, s'arxivarà la seva sol·licitud sense cap
altre tràmit, considerant que desisteixen en la seva petició.
En qualsevol cas, per tal d'evitar errors i, en cas de produir-se'n, de possibilitar-ne l'esmena dins el termini i
en la forma escaient, les persones aspirants hauran de comprovar que no figuren a la llista de persones
excloses i que els seus noms figuren a la llista de persones admeses.
5.3 Una vegada transcorreguts quinze dies hàbils des de la finalització del termini previst a l'apartat anterior,
l'òrgan convocant farà pública al DOGC la resolució que declara aprovada la llista definitiva de les persones
aspirants admeses i excloses a la convocatòria, la qual s'exposarà i anunciarà de la manera que estableix la
base 5.1.
A la resolució esmentada s'hi indicarà, així mateix, el lloc, el dia i l'hora de realització de la primera prova (test
de coneixements).
5.4 A l'efecte d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que facin constar a la
sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat d'aquestes dades.

–6 Tribunal qualificador
6.1 El tribunal qualificador d'aquest procés de selecció està integrat per les persones següents:
Presidenta: Maria Gemma Lopez Ramos.
President suplent: Jose Fernandez Lopez.
Secretària: Elisabet Martinez Marine.
Secretària suplent: Montserrat Llorach Boladeras.
Vocals titulars:
Oscar Cartaña Borras.
Jose Manuel Santander Rodriguez.
Francisco Jose Lara Navas.
Maria Eulalia Luque Reina.
Manuel Fernandez Montero.
Maria Rosario Marti Muñoz.
Esther Vallbona Borgas, designada per la Direcció General de Funció Pública.
Vocals suplents:
Victor Gabriel Borges Dutra.
Montserrat Subirana Font.
Manuel Laguna Gil.
Teresa Pifarre Sans.
Angeles Gijon Lillo.
Raquel Martin Nuñez.
Cristina Cervantes Furio, designada per la Direcció General de Funció Pública.
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Formen part del tribunal com a titular i suplent, respectivament, en qualitat d'assessores en matèria de
normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:
Maria Montserrat Aguilera Vilar.
Marta Guspí Saiz.
6.2 El tribunal podrà acordar, si ho creu convenient, la incorporació d'assessors especialistes, amb veu però
sense vot, perquè col·laborin, amb la seva especialització tècnica, en la realització i el desenvolupament d'una
o diverses proves.
6.3 D'acord amb el que determina l'article 13.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en cas d'absència, els membres del tribunal
qualificador poden ser substituïts per qualsevol dels suplents en funció de la seva disponibilitat.
6.4 Les persones que formen part del tribunal tenen dret a percebre les assistències que preveu el Decret
138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.
S'autoritza el tribunal qualificador, quan calgui agilitzar la resolució del procés de selecció, i així es justifiqui, a
actuar en sessions de matí i tarda, d'acord amb el que preveu l'article 25.3.b) del Decret 138/2008, de 8 de
juliol.
6.5 Una vegada finalitzat el procés de selecció, el tribunal qualificador emetrà un informe adreçat a la persona
titular de l'òrgan convocant en relació amb el procés de selecció, en què quedin reflectides les observacions i
valoracions que consideri necessàries per a la millora dels processos selectius.
6.6 Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal qualificador té la seu a la Direcció de Serveis, al
c. Foc, 57, 08038 Barcelona. El Servei de Selecció i Provisió de la Direcció de Serveis realitzarà les tasques de
suport al tribunal qualificador.
Les persones aspirants poden adreçar les seves consultes al Servei de Selecció i Provisió de la Direcció de
Serveis del Departament de Justícia (c. Foc, 57, 08038 Barcelona, telèfon 938.57.40.00,
selecciotecespecialistes.justicia@gencat.cat).
6.7 El tribunal qualificador resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació d'aquestes bases, així com
les actuacions necessàries per dur a terme en els casos no previstos.

–7 Calendari, lloc i convocatòria de realització de les proves
7.1 Calendari.
Les proves s'iniciaran a partir de la segona quinzena del mes de setembre de 2021.
7.2 Lloc de celebració de les proves.
Les proves tindran lloc a Barcelona.
7.3 Crida a les proves.
Les persones aspirants seran convocades per a cada prova o exercici en crida única i quedaran excloses del
procés de selecció les que no hi compareguin. En el cas de crida a proves individuals per a cada persona
aspirant, la crida serà única per a cadascuna en la data, l'hora i el lloc establerts.
Les aspirants embarassades, a les quals els coincideixi la data de realització de la prova amb la data del part o
els dies immediatament anteriors o posteriors, de tal manera que els impedeixi assistir a la prova el dia de
celebració acordat, poden sol·licitar al tribunal qualificador l'ajornament de la prova en el termini dels tres dies
hàbils següents a la data del naixement, per a la qual cosa han de presentar el justificant mèdic corresponent.
El tribunal qualificador fixarà la data de realització de la prova ajornada de manera que aquest ajornament no
menyscabi els drets de les altres persones aspirants. En tot cas, la prova s'ha de celebrar abans de la
publicació de les qualificacions de la fase d'oposició.
7.4 Incidències en les proves.
L'òrgan convocant, per si mateix o a proposta de la presidenta del tribunal qualificador, pot requerir, als
efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que les persones participants han pogut
incórrer en inexactituds o falsedats, les quals poden ser excloses de la convocatòria en qualsevol moment. En
tot cas, s'han de posar en coneixement de les autoritats competents les inexactituds o falsedats comprovades,
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a l'efecte pertinent.
El tribunal qualificador pot proposar a l'òrgan convocant l'exclusió del procés de selecció de qualsevol persona
participant que tingui alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d'igualtat i
equitat o altres comportaments que alterin el desenvolupament normal de qualsevol de les fases establertes en
la convocatòria.
Així mateix, en qualsevol moment, el tribunal qualificador pot requerir a les persones participants l'acreditació
de la seva identitat personal mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.
7.5 A més del que estableix la base 8.1.4, en qualsevol moment de la convocatòria i amb caràcter previ al
nomenament de personal funcionari, les persones aspirants podran ser sotmeses a totes les proves mèdiques o
psicotècniques que siguin necessàries per tal de comprovar l'adequació al quadre d'exclusions per manca
d'aptitud psicofísica de l'annex 4. Si de les proves practicades o de les aportades per la persona aspirant
s'acredita que incorre en alguna de les causes d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica, el tribunal qualificador
proposarà a l'òrgan convocant l'exclusió de la persona aspirant de la convocatòria.

–8 Desenvolupament del procés de selecció
El procediment de selecció és el de concurs oposició i la puntuació màxima és de 100 punts: 37 punts de la
fase d'oposició, 33 punts de la fase de concurs i 30 punts de la fase de curs selectiu.
8.1 Fase d'oposició.
8.1.1 Primera prova. Test de coneixements.
De caràcter obligatori i eliminatori.
a) Torn lliure.
Consisteix a respondre un qüestionari de 125 preguntes tipus test, més 10 de reserva, amb quatre respostes
alternatives, de les quals només una és correcta. De les 125 preguntes que componen el qüestionari, 28
corresponen a la part general del temari detallat al primer paràgraf de la base 1.3. Les 97 preguntes restants
corresponen a la part específica del temari detallat al segon paràgraf de la base 1.3. De les 10 preguntes de
reserva, 2 corresponen a la part general del temari i 8 corresponen a la part específica del temari, d'acord amb
el que s'estableix a la base 1.3.
El temps per dur a terme aquest exercici és de 3 hores.
b) Torn de promoció interna.
Consisteix a respondre un qüestionari de 60 preguntes tipus test, més 6 de reserva, amb quatre respostes
alternatives, de les quals només una és correcta. De les 60 preguntes que componen el qüestionari, 10
corresponen a la part general del temari detallat al primer paràgraf de la base 1.3. Les 50 preguntes restants
corresponen a la part específica del temari detallat al segon paràgraf de la base 1.3. De les 6 preguntes de
reserva, 1 correspon a la part general del temari i 5 corresponen a la part específica del temari, d'acord amb el
que estableix la base 1.3.
El temps per dur a terme aquest exercici és d'1 hora i 25 minuts.
Per als dos torns, la qualificació d'aquest exercici és de 0 a 27 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de
13,50 punts.
A l'efecte de qualificar aquest exercici, les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en
compte i les respostes errònies es valoren negativament. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta
part del valor d'una resposta encertada. Per calcular la puntuació d'aquest exercici s'aplica la fórmula següent:

(A - E/4) x P
Q = –––––––––––––––
N

Q = qualificació resultant.
A = nombre d'encerts.
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E = nombre d'errors.
P = puntuació màxima de la prova.
N = nombre de preguntes.

En cas que el tribunal qualificador acordi l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament,
incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, s'inclourà, a l'efecte del càlcul de la
qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva del temari corresponent al de la pregunta
anul·lada, i així successivament.
Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la
publicació de les plantilles de correcció de la primera prova al lloc web del Departament de Justícia, per
formular telemàticament les al·legacions que considerin oportunes.
En el supòsit que hi hagi més de 1.020 aspirants amb una puntuació igual o superior a 13,50 punts, la
puntuació mínima per superar l'exercici i, per tant, per ser declarada persona apta, és l'obtinguda per la
persona aspirant situada per ordre de puntuació en la posició 1.020, la puntuació de la qual constituirà la nota
de tall. En cas d'empat en la nota de tall, el nombre de persones aspirants aptes d'aquest exercici podrà ser
superior a 1.020 en el nombre de persones empatades, en tant que superen l'exercici les persones que
obtenen aquesta nota de tall.
No estan incloses en les 1.020 persones esmentades anteriorment les persones a les quals es va concedir en
l'anterior convocatòria d'accés (convocatòria amb núm. de registre JU026) l'ajornament per situació d'embaràs
o perquè no havien complert les setze setmanes des del naixement del fill o filla, sempre que el tribunal
qualificador de la convocatòria acordi que les proves en què van obtenir les puntuacions que opten a mantenir
no han estat modificades substancialment, d'acord amb el que s'especifica en els darrers paràgrafs de la base
8.1.2.
8.1.2 Segona prova. Capacitat física.
De caràcter obligatori i no eliminatori.
Consisteix en la realització dels tres exercicis físics següents: circuit d'agilitat, pressió sobre banc i cursa de
llançadora (course navette).
A l'annex 5 de les bases de la convocatòria s'especifiquen l'objectiu, la descripció, les normes, la valoració i els
barems de cada exercici físic.
La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts.
Les persones aspirants han de dur a terme els tres exercicis físics, cadascun dels quals té una puntuació de 0 a
10 punts. La puntuació total de la prova s'obtindrà dividint entre 3 la suma del total de punts aconseguit en
cadascun dels exercicis, d'acord amb els barems que estableix l'annex 5.
L'ordre de realització dels diferents exercicis d'aquesta prova vindrà determinat per l'organització de les
persones participants en els grups que determini el tribunal qualificador. No obstant això, i per a tots els grups,
el tercer exercici (cursa de llançadora), descrit a l'annex 5, es farà en darrera posició, i abans de la realització
d'aquest exercici es deixarà un període de 30 minuts, com a mínim, des de la finalització de l'exercici anterior.
Per poder fer la prova de capacitat física, les persones aspirants hauran de presentar prèviament a la seva
realització, en el termini que a tal efecte estableixi el tribunal qualificador, una declaració responsable
conforme reuneixen les condicions físiques necessàries per dur a terme els exercicis físics de la segona prova
del procés de selecció per a l'accés al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis
penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de convocatòria JU030). Aquest model de document es
podrà descarregar al lloc web de la convocatòria.
El fet que una persona participant no presenti aquesta declaració responsable comportarà que se l'exclogui del
procés de selecció.
Es podran fer proves de consum de substàncies o de grups farmacològics prohibits, d'estimulants o de
qualsevol altre tipus de dopatge destinat a augmentar la capacitat física o a modificar els resultats de la prova
segons les normes del Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional.
El fet de donar un resultat positiu en alguna d'aquestes substàncies o de negar-se a sotmetre's a aquestes
proves seran motiu d'exclusió automàtica del procés de selecció.
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Per a la realització dels exercicis físics és obligatori que les persones aspirants portin roba i calçat esportiu.
Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici suposarà la consideració de nul de
l'exercici corresponent, tal com s'especifica a l'annex 5.
Les persones aspirants no podran provar cap element o material abans de fer els exercicis físics.
Ajornament de proves per embaràs o maternitat.
Les participants convocades a la realització de la prova de capacitat física que acreditin que estan
embarassades o que no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill o filla poden sol·licitar
l'ajornament de la prova de capacitat física, que hauran de dur a terme en la convocatòria següent d'accés al
cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).
La sol·licitud d'ajornament s'ha d'adreçar al tribunal qualificador i s'ha de presentar telemàticament abans de la
data de realització de la prova de capacitat física, en el termini que estableixi el tribunal qualificador, i haurà
d'anar acompanyada, obligatòriament, d'un certificat mèdic en què consti aquest fet causant.
Concedit pel tribunal qualificador l'ajornament de la prova de capacitat física, les participants mantindran la
reserva de la puntuació obtinguda en la prova del test de coneixements, si el tribunal qualificador de la
convocatòria següent considera que la prova en què es va obtenir la puntuació no ha estat modificada
substancialment i no faran la resta de proves de la convocatòria. A la convocatòria següent les participants
hauran de presentar la sol·licitud de participació, complir els requisits i les condicions que s'hi estableixin i fer
la prova de capacitat física i la resta de proves amb les condicions i els barems establerts a la nova
convocatòria.
Persones amb proves ajornades per embaràs o maternitat en la convocatòria anterior.
Les persones aspirants que tinguessin concedit pel tribunal qualificador de la convocatòria del procés de
selecció per a l'accés al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris
(convocatòria núm. registre JU026) (DOGC núm. 5599 de 31.3.2010) l'ajornament de la prova de capacitat
física per causas d'embaràs, degudament acreditat, o perquè no havien complert les setze setmanes des del
naixement del fill o filla podran optar a mantenir les puntuacions obtingudes en la convocatòria esmentada i
se'ls aplicarà l'establert en aquestes bases respecte a la realització de la prova de capacitat física.
Per optar a mantenir les puntuacions obtingudes en les proves fetes en la convocatòria esmentada en el
paràgraf anterior, serà necessari posar de manifest aquesta circumstància en el moment de presentació de la
sol·licitud. El manteniment de les puntuacions esmentades serà acordat pel tribunal qualificador, si es considera
que les proves en què es van obtenir no han estat modificades substancialment.
En cas de superació de la segona prova (capacitat física), seran convocades per dur a terme les proves,
exercicis o curs selectiu que encara no hagin fet, sempre que els correspongui per la qualificació global
obtinguda en aquest procés de selecció, i les faran quan correspongui, juntament amb la resta de persones
aspirants d'aquesta convocatòria.
8.1.3 Tercera prova: coneixements de llengua.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El tribunal qualificador farà públiques, si escau, la llista provisional de les persones aspirants que hagin de fer
la prova de coneixements de llengua catalana i castellana, juntament amb les qualificacions de la primera
prova (test de coneixements).
Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació, per
esmenar els defectes o presentar la documentació acreditativa dels coneixements de llengua requerits.
Amb la publicació dels resultats de la segona prova (capacitat física), el tribunal qualificador publicarà la llista
definitiva de persones aspirants que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana i castellana i, si
escau, anunciarà el lloc, el dia i l'hora de celebració dels exercicis corresponents.
8.1.3.1 Primer exercici: coneixements de llengua catalana.
De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n'estiguin exemptes, d'acord amb el
que estableix la base 4 de la convocatòria.
Aquest exercici consisteix a fer, davant del tribunal qualificador i, si escau, de les persones assessores
especialistes designades, una prova que consta de dues parts.
Primera part: s'hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d'una carta
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formal d'un mínim de 100 paraules, la redacció d'una nota de 50 paraules, com a mínim, i la realització
d'exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions o activitats de les places
convocades.
Segona part: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i d'una conversa guiada.
El temps per fer aquest exercici no pot ser superior a 1 hora per a la primera part i 10 minuts per a la segona.
La qualificació de l'exercici és d'apte/a o no apte/a.
Per ser declarat apte/a en aquest exercici s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 60 %, de conformitat
amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret
3/2014, de 7 de gener.
8.1.3.2 Segon exercici: coneixements de llengua castellana.
De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que
no n'estiguin exemptes, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de les bases de la convocatòria.
Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.6.2, les persones aspirants
hauran de fer un exercici que consistirà en la redacció d'una carta formal d'un mínim de 100 paraules, la
redacció d'una nota de 50 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els membres del tribunal i,
si s'escau, amb les persones assessores especialistes que aquest designi.
El temps per a la fer aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la
segona part.
La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.
8.1.4 Quarta prova: comprovació de les causes d'exclusió mèdica.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El nombre d'aspirants convocats per fer aquesta prova es determinarà mitjançant la diferència entre el nombre
total de places previstes per fer el curs selectiu (280) i el nombre d'aspirants del torn de promoció interna en
servei actiu en la categoria d'auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, aptes
fins aquest moment, atès que estan exempts de fer-la.
En el cas que alguna persona aspirant sigui declarada no apta, el tribunal qualificador podrà ampliar la
convocatòria a aquesta prova per tal d'assolir un total de 280 persones aspirants com a màxim, entre aptes i
exemptes.
Consisteix en la realització de les proves mèdiques necessàries per comprovar que les persones aspirants
tenen l'aptitud psicofísica necessària per desenvolupar les funcions del cos tècnic d'especialistes de la
Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) i que no estan incloses en cap de
les causes d'exclusió indicades a l'annex 4.
En aquestes proves s'apliquen les tècniques mèdiques d'ús convencional que es considerin oportunes,
analítiques d'orina i de sang i les exploracions o proves complementàries que els metges designats pel tribunal
qualificador creguin oportunes. Cada una de les proves es farà en una única crida en els dies i hores que es
determinin.
A l'inici de la prova, les persones participants hauran de contestar, mitjançant una declaració responsable, un
qüestionari mèdic sobre les malalties patides i els tractaments mèdics a què hagin estat sotmeses. En el cas
que una persona participant no consigni completament o falsegi alguna de les dades d'aquest qüestionari, serà
exclosa de la convocatòria.
Tenint en compte que les causes d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica que comporten nivells de tall (valors
màxims o mínims per a l'exclusió, com per exemple la tensió arterial, l'agudesa auditiva, l'agudesa visual, les
proves respiratòries i totes les antropomètriques) són variables biològiques i, per tant, susceptibles de patir
petits canvis depenent del dia i de les circumstàncies externes, l'exclusió o no de la persona participant en una
d'aquestes proves vindrà donada pel resultat de les mesures preses en el dia i hora determinats pel tribunal
qualificador, amb els aparells establerts, els procediments validats i el personal especialment format, per
garantir la igualtat d'oportunitats de totes les persones aspirants. En conseqüència, no tindran validesa les
proves i els certificats mèdics o antropomètrics que la persona participant pugui aportar abans, durant o
després del dia de la prova mèdica en relació amb les causes d'exclusió abans esmentades, i que són el
resultat de proves fetes en circumstàncies diferents per a cada participant.
En qualsevol moment del procés de selecció i amb caràcter previ al nomenament com a persones funcionàries
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de carrera, les persones aspirants podran ser sotmeses a totes les proves mèdiques o psicotècniques que
siguin necessàries per comprovar que s'adeqüen a la taula d'exclusions mèdiques de l'annex 4. Si de les proves
practicades o de les aportades per la persona aspirant s'acredita que incorre en alguna de les causes d'exclusió
per manca d'aptitud psicofísica, el tribunal qualificador proposarà a l'òrgan convocant l'exclusió de la persona
aspirant del procés de selecció.
Resten exemptes de fer aquesta prova les persones aspirants del torn de promoció interna que estiguin en
servei actiu en la categoria d'auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris.
El resultat d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a.
Les persones aspirants incloses en alguna de les causes d'exclusions mèdiques establertes a l'annex 4 seran
declarades no aptes i quedaran excloses del procés de selecció.
8.2 Qualificació de la fase d'oposició.
La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma de la primera prova (test de coneixements) i de
la segona prova (capacitat física), sempre que les persones aspirants siguin declarades aptes a les altres
proves que conformen la fase d'oposició.
8.3 Fase de concurs.
En la fase de concurs es valoren els mèrits que s'indiquen a continuació i que s'hagin assolit fins a la data de
publicació de la convocatòria. La puntuació màxima d'aquesta fase és de 33 punts.
8.3.1 Mèrits que es valoren.
8.3.1.1 Torn lliure.
a) Serveis prestats a l'Administració pública.
Es valoren els serveis prestats, en virtut d'un nomenament, d'un contracte de naturalesa laboral, d'un
contracte administratiu transitori o d'un contracte administratiu de col·laboració temporal en qualsevol
Administració pública, fins a un màxim de 18,92 punts, de la manera següent:
Per haver ocupat llocs de treball del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis
penitenciaris, a raó de 0,225 punts per mes treballat.
Per haver ocupat altres llocs de treball diferents de l'establert en l'apartat anterior, però dins de l'àmbit
funcional d'execució penal, d'acord amb el següent:
Serveis prestats en el grup A, subgrup A1, a raó de 0,030 punts per mes treballat.
Serveis prestats en el grup A, subgrup A2, a raó de 0,020 punts per mes treballat.
A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.
b) Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
Es valoren els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)
que estableix el Decret 13/2021, de 2 de març, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies
de la informació i la comunicació (ACTIC) i l'Ordre PRE/18/2016, de 8 de febrer, per la qual es revisen i
s'actualitzen els continguts de les competències digitals detallats a l'annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny,
pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), i els
certificats declarats equivalents, amb un màxim de 3,52 punts.
Les equivalències d'altres certificats amb els de l'ACTIC es poden consultar al lloc web https://actic.gencat.cat/
ca/actic_informacio/actic_documentacio_de_referencia/.
Aquest mèrit es valorarà d'acord amb el barem següent:
Certificat bàsic: 1 punt.
Certificat mitjà: 3 punts.
Certificat avançat: 3,52 punts.
En cas que es disposi de més d'un certificat, es valorarà únicament el de nivell més alt.
c) Coneixements de llengües estrangeres.
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Es valoren, fins a un màxim de 5,28 punts, els títols, diplomes o certificacions d'homologació del nivell de
coneixements assolit, expedits per centres oficials (escoles oficials d'idiomes), o homologats per a
l'ensenyament d'idiomes, d'acord amb els nivells del document del Marc europeu comú de referència (MECR)
aprovat pel Consell d'Europa l'any 2001, assenyalats a la Resolució EDU/2282/2019, de 30 d'agost,
d'actualització de títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del
Departament d'Educació i a la Resolució EMC/1138/2019, de 29 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord
de 27 de març de 2019, de la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya,
d'actualització de les taules annexes a l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i
títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.
Per a l'acreditació dels nivells de llengua no recollits en les resolucions esmentades, únicament es valoren els
certificats d'idiomes emesos per entitats reconegudes als efectes de l'última convocatòria d'ajuts a la mobilitat
internacional de l'estudiant (MOBINT) publicada per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR).
Aquest mèrit es valorarà d'acord amb el barem següent:
B2: 2 punts.
C1: 3 punts.
C2: 4 punts.
En cas que es disposi de més d'un nivell de la mateixa llengua, es valorarà únicament el de nivell més alt.
d) Coneixements de llengua catalana.
Els certificats de coneixement de català expedits per la Direcció General de Política Lingüística, d'acord amb el
Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, i el Decret 3/2006, de
17 de gener, o d'altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents per l'Ordre VCP/491/2009,
de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, o per la disposició addicional 1 del
Decret 161/2002, d'11 de juny, modificat per l'Ordre PDA/223/2019, de 16 de desembre, de modificació de
l'annex del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de
Catalunya, es valoren fins a 5,28 punts, d'acord amb el barem següent:
Per la possessió del certificat acreditatiu de coneixements de nivell de suficiència de català (nivell C1 o nivell C)
de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent: 3,50 punts.
Per la possessió del certificat acreditatiu de nivell superior de català (nivell C2 o nivell D) de la Direcció General
de Política Lingüística, o equivalent: 5,28 punts.
Es valorarà, amb caràcter general, el nivell de coneixements de llengua catalana acreditat més alt que hagi
assolit la persona participant.
8.3.1.2 Torn de promoció interna.
a) Serveis prestats a l'Administració pública.
Es valoren els serveis prestats, en virtut d'un nomenament, d'un contracte de naturalesa laboral, d'un
contracte administratiu transitori o d'un contracte administratiu de col·laboració temporal en qualsevol
Administració pública, fins a un màxim de 18,92 punts de la manera següent:
Per haver ocupat llocs de treball del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis
penitenciaris, a raó de 0,225 punts per mes treballat.
Per haver ocupat llocs de treball del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis
penitenciaris, a raó de 0,225 punts per mes treballat.
Per haver ocupat altres llocs de treball diferents dels establerts en els apartats anteriors, però dins de l'àmbit
funcional d'execució penal, d'acord amb el següent:
Serveis prestats en el grup A, subgrup A1, a raó de 0,030 punts per mes treballat.
Serveis prestats en el grup A, subgrup A2, a raó de 0,020 punts per mes treballat.
A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.
b) Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
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Es valoren els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)
que estableix el Decret 13/2021, de 2 de març, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies
de la informació i la comunicació (ACTIC) i l'Ordre PRE/18/2016, de 8 de febrer, per la qual es revisen i
s'actualitzen els continguts de les competències digitals detallats a l'annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny,
pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), i els
certificats declarats equivalents, amb un màxim de 3,52 punts.
Les equivalències d'altres certificats amb els de l'ACTIC es poden consultar al lloc web
https://actic.gencat.cat/ca/
actic_informacio/actic_documentacio_de_referencia/.
Aquest mèrit es valorarà d'acord amb el barem següent:
Certificat bàsic: 1 punt.
Certificat mitjà: 3 punts.
Certificat avançat: 3,52 punts.
En cas que es disposi de més d'un certificat, es valorarà únicament el de nivell més alt.
c) Coneixements de llengües estrangeres.
Es valoren, fins a un màxim de 5,28 punts, els títols, diplomes o certificacions d'homologació del nivell de
coneixements assolit, expedits per centres oficials (escoles oficials d'idiomes), o homologats per a
l'ensenyament d'idiomes, d'acord amb els nivells del document del Marc europeu comú de referència (MECR)
aprovat pel Consell d'Europa l'any 2001, assenyalats a la Resolució EDU/2282/2019, de 30 d'agost,
d'actualització de títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del
Departament d'Educació i a la Resolució EMC/1138/2019, de 29 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord
de 27 de març de 2019, de la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya,
d'actualització de les taules annexes a l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i
títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.
Per a l'acreditació dels nivells de llengua no recollits en les resolucions esmentades, únicament es valoren els
certificats d'idiomes emesos per entitats reconegudes als efectes de l'última convocatòria d'ajuts a la mobilitat
internacional de l'estudiant (MOBINT) publicada per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR).
Aquest mèrit es valorarà d'acord amb el barem següent:
B2: 2 punts.
C1: 3 punts.
C2: 4 punts.
En cas que es disposi de més d'un nivell de la mateixa llengua, es valorarà únicament el de nivell més alt.
d) Coneixements de llengua catalana.
Els certificats de coneixement de català expedits per la Direcció General de Política Lingüística, d'acord amb el
Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, i el Decret 3/2006, de
17 de gener, o d'altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents per l'Ordre VCP/491/2009,
de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, o per la disposició addicional 1 del
Decret 161/2002, d'11 de juny, modificat per l'Ordre PDA/223/2019, de 16 de desembre, de modificació de
l'annex del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de
Catalunya, es valoren fins a 5,28 punts, d'acord amb el barem següent:
Per la possessió del certificat acreditatiu de coneixements de nivell de suficiència de català (nivell C1 o nivell C)
de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent: 3,50 punts.
Per la possessió del certificat acreditatiu de nivell superior de català (nivell C2 o nivell D) de la Direcció General
de Política Lingüística, o equivalent: 5,28 punts.
Es valorarà, amb caràcter general, el nivell de coneixements de llengua catalana acreditat més alt que hagi
assolit la persona participant.
8.3.2 Acreditació de mèrits.
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Per a tots els torns, els mèrits a valorar s'acreditaran en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà
de la publicació de les qualificacions de la primera prova (test de coneixements).
Amb caràcter general, les persones aspirants que presten serveis a la Generalitat de Catalunya poden
consultar les seves dades en qualsevol moment mitjançant el portal ATRI. En cas de discrepància amb les
dades que hi consten, s'hauran d'adreçar a l'òrgan competent en matèria de personal del departament
corresponent i sol·licitar-ne la modificació, abans que finalitzi el termini de presentació de mèrits.
Per a tots els torns, els mèrits s'acreditaran tal com s'especifica a continuació:
a) Serveis prestats:
Per a les persones que prestin o hagin prestat serveis al Departament de Justícia en l'àmbit d'execució penal:
l'acreditació es farà d'ofici mitjançant la certificació emesa per l'òrgan competent, d'acord amb la informació
que consti al Registre informàtic de personal de la Generalitat de Catalunya, i s'aportarà al tribunal qualificador
des del mateix Departament. En aquest certificat, hi constaran el cos o l'escala, la categoria, el grup, el règim
jurídic, el vincle, i el període concret de prestació dels serveis per cada persona i vinculació, fins a la data de
publicació de la convocatòria.
Per a les persones que vulguin acreditar serveis prestats en altres administracions realitzant funcions pròpies
del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup
C1): en el termini de presentació de mèrits, les persones aspirants hauran de presentar el certificat de serveis
corresponent emès, a sol·licitud de la persona interessada, per l'òrgan competent en matèria de personal, o
l'òrgan en què delegui. En aquest certificat hi constaran el cos o l'escala, la categoria, el grup, el règim jurídic,
el vincle, la descripció detallada de les funcions atribuïdes i el període concret de prestació dels serveis fins a la
data de publicació de la convocatòria.
b) Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC):
Aquesta comprovació es farà d'ofici, sempre que les persones aspirants hagin autoritzat l'òrgan convocant per
fer les comprovacions pertinents.
En el cas d'estar en possessió d'un certificat equivalent a l'ACTIC (per exemple, cursos COMPETIC i
assignatures Competències TIC i Competències digitals a l'FP de la Universitat Oberta de Catalunya), les
persones aspirants han de presentar el certificat corresponent dins el termini de presentació de mèrits, llevat
que en aquest termini prestin serveis al Departament de Justícia i constin al Registre informàtic de personal de
la Generalitat de Catalunya.
c) Acreditació de llengües estrangeres:
Les persones aspirants han de presentar la documentació corresponent, llevat que en el moment de la
presentació de mèrits prestin serveis al Departament de Justícia i constin al Registre informàtic de personal de
la Generalitat de Catalunya.
d) Acreditació dels certificats de llengua catalana:
Les persones aspirants han de presentar la documentació corresponent, llevat que en el moment de la
presentació de mèrits prestin serveis al Departament de Justícia i constin al Registre informàtic de personal de
la Generalitat de Catalunya.
8.3.3 Publicació de la valoració provisional dels mèrits.
La valoració provisional dels mèrits obtinguda per les persones aspirants en la fase de concurs es farà pública
al mateix temps que les qualificacions de la tercera prova (coneixements de llengua) o a partir del mes
següent de la finalització del termini d'acreditació dels mèrits establert a la base 8.3.2 si no hi hagués persones
obligades a fer algun dels exercicis de coneixements de català o de castellà de la tercera prova, circumstància
que s'especificarà amb la publicació de les qualificacions de la segona prova (capacitat física) establerta a la
base 8.1.2.
Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la
valoració esmentada, per presentar les al·legacions que considerin necessàries.
En qualsevol cas, el tribunal qualificador podrà sol·licitar a les persones aspirants o a l'òrgan competent la
informació necessària per a la valoració dels mèrits de les persones aspirants.
8.3.4 Publicació de la valoració definitiva dels mèrits.
Un cop analitzades les al·legacions presentades, el tribunal qualificador publicarà la valoració definitiva dels
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mèrits obtinguda per les persones aspirants en la fase de concurs i també anunciarà la convocatòria a la
quarta prova (comprovació de les causes d'exclusió mèdica).
En cap cas la puntuació de la fase de concurs es podrà aplicar per superar les diferents proves de la fase
d'oposició.

–9 Fase formativa: curs selectiu
El tribunal qualificador elaborarà la llista de persones aspirants que hagin superat les fases d'oposició i de
concurs, les quals seran proposades per fer la fase del curs selectiu, organitzat pel Centre d'Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada (CEJFE), per ordre de puntuació. El nombre de persones aspirants serà com a màxim
de 280 persones. La resolució del tribunal qualificador per la qual es fa pública aquesta llista establirà el lloc, el
dia i l'hora de la convocatòria de l'inici del curs selectiu, a proposta de la directora del CEJFE.
Aquest curs és de caràcter obligatori i eliminatori. S'hi tractaran aspectes teòrics i pràctics i es farà una
avaluació teòrica i una altra avaluació de desenvolupament pràctic. Per superar el curs serà necessari superar
ambdues avaluacions.
El curs, de caràcter presencial, tindrà una durada de 12 setmanes (300 hores lectives) i es durà a terme per
part del CEFJE, el qual informarà el tribunal qualificador del seu desenvolupament.
Els continguts bàsics i la normativa de funcionament intern del curs es donaran a conèixer a les persones
participants amb caràcter previ a l'inici del curs selectiu, en l'espai web del Departament de Justícia específic
per a la convocatòria, i el primer dia de la formació. Podran quedar excloses del procés de selecció les persones
aspirants que perdin la condició d'alumne/a d'aquest curs. La pèrdua de la condició d'alumne/a restarà
regulada en la normativa de funcionament intern del curs.
El curs s'estructurarà al voltant de les àrees temàtiques, relacionades amb les funcions del cos tècnic
d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), establertes
al Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament dels
serveis d'execució penal a Catalunya, següents:
- La seguretat en l'entorn penitenciari.
- La redacció de documents i la gestió de la informació i les dades a través del Sistema informàtic penitenciari
català (SIPC).
- El model d'intervenció dirigit a les necessitats de l'individu.
- Habilitats, conducta i interacció del funcionari penitenciari amb les persones internes. La gestió de conflictes.
- Principals processos administratius de les unitats de gestió penitenciària.
- Atenció als interns: serveis i prestacions.
- Procediments pràctics i de seguretat.
El curs tindrà una valoració màxima de 30 punts. Cada part es puntuarà de 0 a 15 punts i caldrà obtenir una
puntuació mínima de 7,5 punts en cadascuna de les parts.
L'avaluació de la part teòrica es farà mitjançant un únic qüestionari relatiu als coneixements adquirits, que
tindrà una puntuació de 0 a 15 punts.
L'avaluació de la part pràctica es farà mitjançant exercicis vinculats a la pràctica professional que permetin
valorar l'assoliment dels procediments de treball i les actituds requerides per dur-los a terme. Es faran tres
pràctiques avaluatives, que tindran una puntuació total màxima de 15 punts. Aquesta puntuació es
determinarà amb la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en cadascuna de les pràctiques
avaluatives. Aquesta avaluació es farà tenint en compte el perfil competencial del cos tècnic d'especialistes de
la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), el qual es podrà consultar al
lloc web http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/
guies-formatives/guia_formativa_tecnics_especialistes.pdf.
L'assistència al curs és obligatòria, així com la participació en les activitats i proves d'avaluació. Per tal de
superar el curs les persones participants hauran d'assistir al 100 % de les sessions. Excepcionalment es podrà
admetre una absència màxima del 20 %, justificada amb l'acreditació oportuna.
Les qualificacions del curs selectiu se sotmetran a l'aprovació del tribunal qualificador.
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–10 Pràctiques en centres penitenciaris
El tribunal qualificador elaborarà la llista de persones aspirants que han de fer les pràctiques en centres
penitenciaris per ordre de puntuació sumant les puntuacions obtingudes a les fases d'oposició, de concurs i de
curs selectiu. El nombre d'aspirants serà com a màxim de 255 i s'inclouran a l'efecte d'aquest còmput també
les persones aspirants exemptes de fer les pràctiques.
Les persones aspirants que hagin prestat serveis com a funcionàries interines del cos tècnic d'especialistes de
la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), amb una durada mínima de sis
mesos, així com les persones aspirants que participin pel torn de promoció interna, resten exemptes de fer
aquestes pràctiques.
Les persones aspirants que hagin superat el curs selectiu faran unes pràctiques en centres penitenciaris, de
caràcter obligatori i eliminatori, amb una durada de dos mesos.
Aquestes pràctiques es faran en dos períodes d'un mes cadascun, prestant servei efectiu en dos centres de
treball diferents, en un lloc de treball determinat per la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la
Víctima idoni per obtenir el nivell de professionalització i formació integral de la persona funcionària en
pràctiques.
El tribunal qualificador aprovarà els criteris d'avaluació de les pràctiques en centres penitenciaris.
Durant les pràctiques, les persones aspirants estaran a càrrec de les persones que ocupin llocs de
comandament a les unitats en què hagin de prestar els serveis i desenvoluparan el lloc de treball que se'ls
assigni.
Un cop finalitzat cada període de pràctiques, s'emetrà un informe d'avaluació de cadascuna de les persones
aspirants.
Aquest informe l'emetrà el Consell de Direcció del centre penitenciari en què presti serveis l'aspirant, a partir
de les diferents avaluacions fetes per part de les persones que ocupin els llocs de comandament de les unitats
on s'hagin assignat les persones funcionàries en pràctiques.
El comandament de les unitats en què estiguin adscrites les persones funcionàries en pràctiques emetrà una
acta individual de cadascuna de les persones aspirants en què valorarà l'assoliment de les competències
professionals del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup
C, subgrup C1) manifestades en l'exercici de les funcions exercides durant el període de pràctiques.
L'informe d'avaluació de cadascun dels períodes de pràctiques s'haurà de trametre al tribunal qualificador
perquè estableixi la qualificació d'apte/a o no apte/a, d'acord amb els criteris d'avaluació prèviament acordats.
La qualificació de no apte/a ha d'anar acompanyada d'un informe motivat. En aquest sentit, es podran
sol·licitar els aclariments que es considerin oportuns a la direcció dels centres penitenciaris en què les persones
aspirants hagin fet les pràctiques.
En els casos de les persones funcionàries en pràctiques que no hagin pogut ser avaluades en els períodes de
pràctiques per no haver arribat al temps mínim determinat en els criteris d'avaluació, el tribunal qualificador
valorarà la seva continuïtat o exclusió de la fase de pràctiques.

–11 Retribucions i Seguretat Social
Durant la realització del curs selectiu, les persones aspirants tindran la consideració de persones funcionàries
en pràctiques, a efectes econòmics i d'afiliació a la Seguretat Social. A aquests efectes, percebran una
retribució equivalent al concepte de sou i pagues extraordinàries corresponents al cos tècnic d'especialistes de
la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).
Durant el desenvolupant de les pràctiques, atès que es fan prestant un servei efectiu en un lloc base del cos
tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), les
retribucions seran equivalents a les retribucions bàsiques i complementàries del lloc de treball desenvolupat.
No obstant l'exposat anteriorment, les persones aspirants que ja estiguin prestant serveis remunerats a
l'Administració de la Generalitat de Catalunya com a funcionàries de carrera, funcionàries interines o personal
laboral podran optar per percebre les retribucions corresponents al lloc de treball desenvolupat fins al moment
d'iniciar el curs selectiu, a banda dels triennis que tinguessin reconeguts.
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–12 Publicació de resultats
Les publicacions oficials relatives a la convocatòria es fan mitjançant el tauler d'anuncis de la Seu electrònica
de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat).
Aquestes publicacions, així com la resta d'actes que se'n derivin, els continguts informatius i els models de
documents a què fan referència aquestes bases es poden consultar amb caràcter general al web del
Departament de Justícia, a l'adreça http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/
execuciopenal/.
Mitjançant els apartats Àrea privada o Estat de les meves gestions del web Tràmits gencat
(http://tramits.gencat.cat), les persones aspirants poden obtenir informació actualitzada i individualitzada
sobre la seva participació en el procés de selecció.
L'ordre definitiu de les persones participants que han superat el procés de selecció es determinarà sumant la
puntuació obtinguda a les fases d'oposició, de concurs i de curs selectiu. El tribunal qualificador publicarà la
llista de les persones participants que han superat el procés de selecció d'acord amb les places objecte de la
convocatòria per ordre de puntuació final i d'acord amb el torn de participació, les quals seran proposades a
l'òrgan convocant per al seu nomenament com a funcionàries de carrera.
El nombre de persones participants proposades per al nomenament no podrà superar el nombre de places
convocades, sens perjudici del que preveu la base 1.1.2.
En cas d'empat en la puntuació, es farà seguir l'ordre de prelació següent:
1. L'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d'oposició (test de coneixements i capacitat
física).
2. L'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la primera prova (test de coneixements).
3. L'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en els diferents mèrits i pel mateix ordre de l'apartat
8.3.1 d'aquestes bases.
4. L'aspirant el gènere del qual sigui menys representat en el cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de
Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).
5. El tribunal qualificador farà una prova d'aptituds a les persones aspirants afectades relacionada amb les
funcions pròpies de les places objecte de convocatòria, i determinarà la persona aspirant millor capacitada.

–13 Assignació de llocs de treball, nomenament de persones funcionàries i presa de possessió
13.1 Una vegada finalitzades les fases d'oposició, de concurs, del curs selectiu i el període de pràctiques,
s'obrirà un termini de 20 dies hàbils perquè les persones participants proposades pel nomenament puguin
presentar la documentació acreditativa dels requisits de participació. Un cop verificat que les persones
aspirants compleixen les condicions i els requisits establerts a la convocatòria, s'adjudicaran els llocs de treball
vacants d'acord amb l'ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció.
Les persones proposades que no presentin la documentació requerida i les que no compleixin les condicions i
els requisits exigits no podran ser nomenades funcionàries i totes les seves actuacions quedaran anul·lades.
A aquest efecte, tindran preferència les persones aspirants del torn de promoció interna.
L'assignació dels llocs de treball tindrà caràcter definitiu, llevat que no hagin estat inclosos en el darrer concurs
general de mèrits i capacitats.
13.2 Un cop assignades les places vacants, la consellera de Justícia, mitjançant una resolució que es publicarà
al DOGC, nomenarà funcionàries del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis
penitenciaris (grup C, subgrup C1), les persones aspirants proposades pel tribunal que compleixin els requisits i
les condicions requerides.
13.3 Les persones aspirants incloses a les 23 places corresponents al 10 % addicional restaran en situació
d'expectativa de nomenament i seran nomenades funcionàries en ocasió de vacant.
Pel que fa a les persones aspirants que han superat el procés de selecció i que no han obtingut plaça, seran
incloses a la borsa de treball de persones funcionàries interines del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat
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de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).
13.4 Les persones nomenades faran el jurament o la promesa i prendran possessió davant la secretària
general del Departament de Justícia, en el termini d'un mes des de la publicació al DOGC de la resolució de
nomenament, per tal d'adquirir la condició de funcionàries de carrera del cos.
13.5 La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió, llevat dels casos de força major, que seran
degudament comprovats i estimats per l'Administració, comportarà la pèrdua de tots els drets respecte del
procés de selecció.

–14 Règim d'impugnacions, al·legacions i notificacions
14.1 Contra les resolucions definitives de l'òrgan convocant, les persones interessades podran interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició dins el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació o
notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació o
notificació.
14.2 Contra els actes de tràmit del tribunal qualificador que decideixin directament o indirectament el fons de
l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés de selecció, produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la
consellera de Justícia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació.
Contra els actes de tràmit del tribunal qualificador no inclosos en el punt anterior, les persones aspirants, al
llarg del procés de selecció, podran formular totes les al·legacions que estimin pertinents per a la seva
consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés de selecció.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
14.3 Els errors materials, de fet i aritmètics es poden esmenar en qualsevol moment.
14.4 D'acord amb el que disposen l'article 58 de Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, amb la publicació al DOGC de les resolucions indicades en
les bases 5.1 i 5.3, i amb l'exposició al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (eTauler, http://tauler.gencat.cat) de la resta de publicacions relatives a la convocatòria que no s'hagin de
publicar al DOGC, es considerarà feta la notificació a les persones interessades i s'iniciaran els terminis als
efectes de possibles reclamacions o recursos.
Sens perjudici de l'obligatorietat de publicació, d'acord amb el que s'esmenta a l'apartat anterior, i a fi de
promoure un procediment més àgil, eficaç i eficient, la sol·licitud d'inscripció a la convocatòria inclourà la
identificació del mitjà electrònic, per realitzar, quan sigui necessari, notificacions individuals a les persones
aspirants.

Annex 2
Funcions

D'acord amb l'article 3.2 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de
Catalunya, les funcions que han de desenvolupar les persones que formin part del cos tècnic d'especialistes de
la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris són les d'execució, de col·laboració i similars adients
amb llur nivell de titulació i d'especialització.
D'acord amb l'article 40.3 del Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya, corresponen a les persones
funcionàries del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, les
funcions d'inspecció, d'execució, de control o similars adients al seu nivell de titulació i especialització
necessàries per a la prestació dels serveis públics penitenciaris i també les de suport administratiu a les
activitats de gestió que es duen a terme en el centre penitenciari.
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Amb caràcter orientatiu i d'acord amb l'article 63 del Decret esmentat, el personal del cos tècnic d'especialistes
de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), és l'encarregat de garantir
la seguretat, el bon ordre i la convivència ordenada del centre penitenciari, així com de dur a terme les
activitats que calgui per assegurar que es presten els serveis penitenciaris necessaris per garantir els drets de
les persones internades a les institucions penitenciàries, i exigir-los les seves obligacions, sens perjudici de la
seva participació necessària en la gènesi i el desenvolupament dels models d'intervenció i dels programes de
tractament d'acord amb el que disposa la legislació penitenciària.
Per al desenvolupament de les seves funcions els correspon, entre d'altres, les activitats següents:
La supervisió del desenvolupament correcte de les prestacions que es facin a la unitat, i de l'estat d'ús i
seguretat de les instal·lacions.
Les tasques de vigilància ordinària, obertura i tancament de les unitats d'accés i de pas del centre penitenciari;
la identificació i el control de les persones, vehicles, paquets, béns i subministraments que entrin o surtin de
l'establiment, i el control dels moviments de les persones internes al centre penitenciari.
La gestió dels documents, llibres i registres informàtics propis del funcionament de la unitat; la pràctica de
notificacions i comunicacions que els siguin encomanades i, en general, totes les tasques administratives que
siguin necessàries per a la gestió correcta dels serveis de la unitat.
La informació a la població reclusa i als operadors penitenciaris sobre les normes de règim interior que
regeixen el funcionament de la unitat, els procediments, competències i normativa de funcionament dels
serveis penitenciaris.

Annex 3
Tramitació de la sol·licitud, taxa i mitjans de pagament

–1. Termini i presentació de les sol·licituds
La sol·licitud de participació i altres tràmits associats a la participació en el procés de selecció, que s'han de dur
a terme exclusivament per mitjans electrònics, estaran disponibles al lloc web de Tràmits gencat
(http://justicia.gencat.cat/ca/tramits) i s'han de seguir les instruccions que proporciona la mateixa aplicació.
Les sol·licituds tramitades per aquest portal queden registrades automàticament al Registre general electrònic
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
La sol·licitud per participar-hi s'ha de presentar en el termini de vint dies hàbils, comptats a partir de l'endemà
de la publicació de la convocatòria al DOGC.
Les persones aspirants podran consultar les sol·licituds presentades, així com fer el seguiment de l'estat del
seu tràmit des de la Seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat), a la seva carpeta (apartat Àrea
privada). Aquest espai permet consultar els canvis d'estat del tràmit, així com respondre requeriments
d'informació o de documentació.
Al web del Departament de Justícia es podrà consultar la Guia del tràmit d'inscripció telemàtica per facilitar a
les persones concursants la presentació electrònica de la sol·licitud per participar en aquest procés de selecció.
Només es pot presentar una sol·licitud de participació. En el supòsit que una persona aspirant presenti més
d'una sol·licitud de participació, s'entendrà com a vàlida la sol·licitud presentada en darrer lloc dins del termini
de presentació de sol·licituds.

–2. Dades de la sol·licitud
S'hi hauran de fer constar totes les dades requerides als apartats corresponents, d'acord amb les instruccions
següents:
a) Torn pel qual es participa: lliure o promoció interna. Les persones que no facin constar cap torn a la
sol·licitud o n'indiquin més d'un, s'entendrà que participen pel torn lliure.
b) Titulació al·legada com a requisit: títol de batxillerat o tècnic, o altres titulacions superiors.
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c) Exempció del pagament de la taxa d'inscripció a la convocatòria i bonificacions: la persona aspirant farà
constar als apartats corresponents, si escau, alguna de les circumstàncies previstes al punt 3.4 d'aquest annex.
Les dades que s'especifiquen a continuació únicament les hauran d'acreditar les persones aspirants que es
trobin en aquests supòsits:
a) Quan les dades relacionades amb el gènere de la persona aspirant contingudes al document identificatiu
(DNI/NIE) no es corresponguin amb el gènere sentit, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació un escrit
adreçat al tribunal qualificador en què s'indiquin aquestes circumstàncies, en compliment del que disposa
l'article 23.1 de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
b) Les aspirants que van participar en la convocatòria d'accés al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de
Catalunya, grup de serveis penitenciaris (convocatòria núm. registre JU026) i que no van poder fer les proves
físiques per causa d'embaràs, degudament acreditat, o per no haver complert els períodes de descans
legalment establerts per maternitat, han d'adjuntar a la sol·licitud de participació un escrit adreçat al tribunal
qualificador en què s'indiqui aquesta circumstància.

–3.Taxa
3.1 Import de la taxa.
D'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya, amb caràcter general, les persones participants han de satisfer la taxa ordinària de 35,35 euros,
amb les exempcions i bonificacions establertes al punt 3.4 d'aquest annex.
3.2 Mitjans de pagament.
El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s'indiquen a continuació:
En línia: amb targeta bancària, un cop tramesa la sol·licitud telemàtica, cal accedir a l'Àrea privada
(https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do), clicar 'Pagar' i emplenar les dades de la targeta de
crèdit/dèbit.
Carta de pagament: amb l'enviament de la sol·licitud telemàticament s'obté una carta de pagament que la
persona aspirant ha d'imprimir i abonar a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat
col·laboradora Caixabank, SA. La taxa també es pot liquidar des del portal d'internet de pagament d'impostos i
matrícules de Caixabank (https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html),
informant les dades de la carta de pagament i triant alguna de les opcions de pagament disponibles.
La carta de pagament també es pot descarregar des de l'Àrea privada (https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/
inicial.do) de la persona sol·licitant.
La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no-acreditació a l'efecte d'exempció,
determinarà l'exclusió de la persona sol·licitant en les llistes definitives de persones aspirants admeses i
excloses.
En cap cas el pagament a l'entitat col·laboradora no substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud en el
termini i en la manera establerts.
3.3 Devolució.
No serà procedent la devolució de la taxa per causa imputable a la persona interessada.
3.4 Exempcions i bonificacions.
3.4.1 Estan exemptes de pagar la taxa les persones aspirants que dins el termini de presentació de sol·licituds:
a) Estan en situació d'atur i inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya o, si escau, al SEPE (Servei
Públic d'Ocupació Estatal), i no perceben cap prestació econòmica. En aquest cas, la persona aspirant ho haurà
d'assenyalar a l'epígraf corresponent de la seva sol·licitud, per tal que l'òrgan convocant faci les comprovacions
d'ofici.
Aquesta comprovació es farà amb efectes del darrer dia del termini de presentació de les sol·licituds.
Les persones aspirants en situació d'atur inscrites en l'equivalent al servei públic d'ocupació d'algun estat
membre de la Unió Europea, hauran d'acreditar la condició de persona aturada sense prestació econòmica
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mitjançant la presentació, en el termini de presentació de sol·licituds, d'un certificat de l'òrgan competent
expedit en una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds. El certificat esmentat s'haurà
d'adjuntar a la sol·licitud presentada telemàticament.
b) Estan jubilades. En aquest supòsit, cal presentar la documentació que acrediti aquesta situació, emesa per
l'òrgan competent. La documentació esmentada s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud presentada per via
telemàtica.
3.4.2 S'estableix una bonificació sobre l'import de la taxa d'inscripció de la manera següent:
a) En els casos de persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general,
s'estableix una bonificació del 30 %, i en resulta un import de 22,10 euros.
b) En els casos de persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria especial,
s'estableix una bonificació del 50 %, per la qual cosa les persones aspirants hauran de satisfer la taxa de 13,25
euros.
L'al·legació per part de les persones aspirants de ser membres de famílies monoparentals o de famílies
nombroses de categoria general o especial implica l'autorització al Departament de Justícia per dur a terme la
comprovació d'aquesta situació amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Les persones aspirants que apareguin com a excloses a les llistes provisionals per pagament incomplet de la
taxa, en el cas que no s'hagi pogut comprovar aquesta situació, caldrà que presentin el títol de família
monoparental o nombrosa, atorgat a Catalunya pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o
equivalent, o bé que facin el pagament corresponent dins del termini assenyalat.

Annex 4
Taula d'exclusions mèdiques

I. Antropometria
1. La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 20 divisions en la mà dominant i a les 15
divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 15 i 10 divisions, respectivament, en les
mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.
2. Índex de massa corporal superior a 35 o inferior a 18,5.

II. Malalties, lesions i defectes físics
1. Òrgans dels sentits.
1.1 Agudesa visual llunyana binocular amb correcció inferior a 7/10 (0,7) en el moment del reconeixement.
1.2 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual, 50 %.
1.3 Despreniment de retina.
1.4 Glaucoma.
1.5 Es declararan no aptes aquelles persones que en el moment del reconeixement tinguin audició
conversacional amb correcció limitada segons el càlcul de la pèrdua global biaural (PGB) que no ha de ser
superior a 10.
1.6 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en determinin afeccions cròniques.
2. Aparell cardiovascular.
2.1 Insuficiència cardíaca, independentment de la causa.
2.2 Infart de miocardi. Angina de pit.
2.3 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. Bloqueig A-V superior a primer grau. Bloqueig complert de
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branca esquerra. Extrasístoles, ja siguin auriculars o ventriculars, en nombre superior a les 6 per minut.
2.4 Valvulopaties.
2.5 Tensió arterial, que amb o sense tractament presenti valors superiors a 155 mm Hg per sistòlica o
superiors a 95 mm Hg per diastòlica.
2.6 Insuficiències venoses perifèriques que produeixin signes d'estasi o alteracions tròfiques.
3. Aparell respiratori.
3.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria, es tindran en
compte els valors assolits a l'espirometria. La capacitat vital (FVC), obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als
3,5 litres en els homes i als 3 litres en les dones. I FEV1/FVC inferior al 60 % del teòric (estimat per edat, pes i
talla).
4. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós.
4.1 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric que comprometin la realització de les
funcions o activitats del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris
(grup C, subgrup C1).
4.2 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un comportament social i
laboral adequat.
4.3 Trastorns mentals orgànics. Retard mental.
5. Aparell locomotor.
5.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o
que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.
5.2 Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti la mobilitat per realitzar funcions o activitats del cos tècnic
d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).
5.3 Amputacions que comprometin la realització de les funcions o activitats del cos tècnic d'especialistes de la
Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).
6. Aparell digestiu.
6.1 Hepatopaties de qualsevol etiologia (inclouen alteracions metabòliques).
6.2 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.
6.3 Pancreopaties cròniques o reincidents.
7. Aparell genitourinari.
7.1 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
8. Glàndules endocrines.
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. Se n'exceptua la diabetis mellitus que no
es considera excloent per ella mateixa, sí en canvi les seves repercussions a altres aparells previstos en aquest
annex.
9. Sistema hematopoètic.
9.1 Hemopaties. Coagulopaties.
10. Infeccions.
10.1 Qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi que comprometin la realització de les
funcions o activitats del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris
(grup C, subgrup C1).
10.2 La infecció VIH no serà motiu d'exclusió. Tanmateix, queden excloses les persones malaltes de VIH que
presentin una càrrega viral del VIH detectable, o que la seva situació immunitària comporti un risc d'infecció
oportunista, establert pel fet de tenir una xifra de limfòcits CD4 inferior a 350 cells/μl.
11. Altres.
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11.1 Processos neoplàsics.
11.2 Malalties autoimmunes.
11.3 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri del/de la facultatiu/va pugui comprometre el
desenvolupament de les funcions o activitats del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup
de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).

III. Alteracions analítiques
1. Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d'abús il·legals, també medicaments considerats
d'abús que no s'utilitzin amb finalitats terapèutiques; només en aquest darrer cas es declararà una no exclusió
amb dubtes que significarà que es tornarà a avaluar quan es consideri oportú i amb un avis previ inferior a 24
hores.
2. Determinació de valors superiors en un 50 % a la normalitat de GPT i GOT.
3. Determinació de valors superiors en un 50 % a la normalitat de GGT.

Annex 5
Exercicis físics de la segona prova (capacitat física)

Descripció de les proves físiques.
Primer exercici: circuit d'agilitat.
Objectiu: valorar l'agilitat.
Descripció:
La persona aspirant es col·locarà davant la línia de sortida, asseguda a terra amb les cames flexionades 90
graus, amb contacte de mans i peus al terra.
Al senyal del testador es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant sortirà corrent i haurà d'anar a
fer una tombarella agrupada frontal amb recolzament de les dues mans sobre un matalàs.
A continuació, es dirigirà cap a la primera tanca, que passarà pel davant fins a ultrapassar-la, girarà cap a
l'esquerra i passarà per sota d'ella.
Correrà després cap el plint, que haurà de passar amb tot el cos (amb recolzament o sense) per sobre i entre
dues barres verticals situades als extrems del plint.
Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca, que passarà directament per darrera, girarà cap a la dreta i
passarà per sota d'ella.
Anirà ara frontalment cap a la primera tanca, que haurà de saltar sobrepassant-la amb els dos peus en una
fase aèria prolongada. Recollirà un sac (homes 20 kg i dones 15 kg) que es posarà sobre les espatlles (ben
col·locat abans de continuar la cursa) i el transportarà un recorregut de 20 metres, corrent cap endavant des
del lloc on hi havia el sac fins a un con situat a 10 metres, ha de girar 180 graus al seu voltant per l'esquerra i
sense tocar-lo, i tornar en sentit oposat també corrent 10 metres més cap endavant fins a la línia d'arribada.
Quan es traspassi la línia d'arribada, s'aturarà el cronòmetre i s'enregistrarà el temps emprat.
Normes:
a) No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar l'exercici.
b) En el transcurs de l'exercici no es podrà tombar ni desplaçar cap obstacle.
c) La tombarella s'haurà de fer sobre l'eix transversal del tronc.
d) El sac haurà d'estar ben col·locat sobre les espatlles abans de traspassar la línia d'arribada.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

25/31

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8397 - 28.4.2021
CVE-DOGC-A-21116045-2021

e) Les tanques hauran d'estar a una alçada de 80 cm per a dones i 90 cm per a homes.
f) Qualsevol incompliment d'algun dels elements de la prova descrits anteriorment serà considerat nul.
Valoració: només es disposa de dos intents, no consecutius, i serà vàlid el millor temps (en segons i dècimes
de segon) d'ambdós. Si aquests dos intents són nuls, no hi haurà possibilitat d'un tercer intent i per tant no
s'obtindrà puntuació en aquest exercici.

Homes

Puntuació

Temps
Temps
(fins a 39 anys) (40 anys o més)

0

25,1

28,1

0,5

22,9

25,9

1

22,4

25,4

1,5

22

25

2

21,7

24,7

2,5

21,5

24,5

3

21,2

24,2

3,5

21

24

4

20,8

23,8

4,5

20,6

23,6

5

20,5

23,5

5,5

20,3

23,3

6

20,1

23,1

6,5

19,9

22,9

7

19,7

22,7

7,5

19,4

22,4

8

19,2

22,2

8,5

18,9

21,9

9

18,5

21,5

9,5

18

21

10

≤ 17,99

≤ 20,99

Dones
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Puntuació

Temps
Temps
(fins a 39 anys) (40 anys o més)

0

30

33,3

0,5

27,4

30,7

1

26,8

30,1

1,5

26,3

29,6

2

26

29,3

2,5

25,7

29

3

25,4

28,7

3,5

25,1

28,4

4

24,9

28,2

4,5

24,7

28

5

24,5

27,8

5,5

24,2

27,5

6

24

27,3

6,5

23,8

27,1

7

23,5

26,8

7,5

23,2

26,5

8

22,9

26,2

8,5

22,6

25,9

9

22,1

25,4

9,5

21,5

24,8

10

≤ 21,49

≤ 24,79

Segon exercici: pressió sobre banc.
Objectiu: mesurar la força dinàmica de l'extremitat superior.
Descripció:
La persona participant es posarà en decúbit supí sobre el banc de pressió, amb els peus recolzats a terra i
agafant la barra d'halterofília, des de la posició de braços estirats.
Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l'exercici.
La persona participant haurà d'aixecar el pes, el nombre més elevat de repeticions possible en un temps
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màxim de 45 segons.
L'aixecament s'efectuarà amb les dues mans, amb una separació lleugerament més gran que la de les
espatlles en una acció de flexió-extensió dels colzes en la seva projecció vertical.
L'exercici finalitzarà un cop transcorregut el temps màxim de 45 segons o bé per voluntat de la persona
participant.
Normes:
a) La persona participant només tindrà la possibilitat de fer l'exercici una sola vegada.
b) La repetició no serà vàlida si no s'estenen els colzes totalment o la barra no toca el pit en la flexió dels
colzes.
c) El pes, a desplaçar, per als homes serà de 35 kg i de 25 kg per a les dones.
d) No està permès fer rebots amb la barra sobre la caixa toràcica.
e) Les repeticions es comptaran en veu alta, utilitzant el mateix número que l'anterior en cas d'una repetició no
vàlida.
f) No es podran utilitzar guants, magnèsia ni qualsevol altra substància.
Valoració: s'anotarà el nombre total de repeticions vàlides fetes durant un temps màxim de 45 segons.

Homes

Puntuació

ISSN 1988-298X

Repeticions
Repeticions
(fins a 39 anys) (40 anys o més)

0

0

0

0,5

14

8

1

15

9

1,5

16

10

2

17

11

2,5

18

12

3

19

13

3,5

20

14

4

21

15

4,5

22

16

5

23

17

5,5

24

18

6

25

19

6,5

26

20

7

27

21

7,5

28

22
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8

29

23

8,5

30

24

9

31

25

9,5

32

26

10

≥ 33

≥ 27

Dones

Puntuació

ISSN 1988-298X

Repeticions
Repeticions
(fins a 39 anys) (40 anys o més)

0

0

0

0,5

10

4

1

11

5

1,5

12

6

2

13

7

2,5

14

8

3

15

9

3,5

16

10

4

17

11

4,5

18

12

5

19

13

5,5

20

14

6

21

15

6,5

22

16

7

23

17

7,5

24

18

8

25

19

8,5

26

20

9

27

21

9,5

28

22
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10

≥ 29

≥ 23

Tercer exercici: cursa de llançadora (course navette).
Objectiu: mesurar la potència aeròbica màxima.
Descripció:
La persona aspirant es col·locarà darrera la línia de sortida.
Es posarà en marxa el reproductor de CD. En sentir el senyal de sortida, l'aspirant s'haurà de desplaçar fins a
la línia oposada (20 m), trepitjar-la i esperar fins que s'escolti el senyal següent. S'ha d'intentar seguir el ritme
marcat per la gravació del CD.
Es repetirà constantment aquest cicle fins que la persona aspirant no pugui arribar a trepitjar la línia al
moment indicat pel reproductor de CD. En aquest moment s'haurà de retirar de l'exercici.
Normes:
a) S'ha de trepitjar la línia abans que soni el senyal sonor.
b) La persona aspirant no podrà sortir per trepitjar la línia següent fins que no s'hagi escoltat el senyal sonor.
c) En el canvi de sentit, no es poden fer girs circulars, s'ha de pivotar.
Valoració: es farà un sol intent i s'anotarà l'últim minut (període o palier) anunciat abans que la persona
aspirant perdi el ritme del senyal sonor.

Homes

Puntuació

ISSN 1988-298X

Període
Període
(fins a 39 anys) (40 anys o més)

0

0

0

0,5

3,5

2,5

1

4

3

1,5

4,5

3,5

2

5

4

2,5

5,5

4,5

3

6

5

3,5

6,5

5,5

4

7

6

4,5

7,5

6,5

5

8

7

5,5

8,5

7,5

6

9

8
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6,5

9,5

8,5

7

10

9

7,5

10,5

9,5

8

11

10

8,5

11,5

10,5

9

12

11

9,5

12,5

11,5

10

13

12

Dones

Puntuació
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Període
Període
(fins a 39 anys) (40 anys o més)

0

0

-

0,5

1

0

1

1,5

0,5

1,5

2

1

2

2,5

1,5

2,5

3

2

3

3,5

2,5

3,5

4

3

4

4,5

3,5

4,5

5

4

5

5,5

4,5

5,5

6

5

6

6,5

5,5

6,5

7

6

7

7,5

6,5

7,5

8

7

8

8,5

7,5

8,5

9

8
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9

9,5

8,5

9,5

10

9

10

10,5

9,5

(21.116.045)
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