
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/3252/2022, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per
a l'accés als cossos i escales de personal funcionari de l'àmbit funcional d'execució penal de la Generalitat
de Catalunya, en els processos d'estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició
en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix els principis en què s'ha
d'inspirar la selecció de personal, entre els quals s'ha de tenir especialment en compte l'adequació del sistema
selectiu al contingut dels llocs de treball que s'han d'ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les
persones que hagin de prestar serveis a l'Administració de la Generalitat tinguin la preparació i els
coneixements necessaris per dur a terme adequadament les seves funcions.

Així mateix, el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, disposa que una de les dades essencials que han de contenir les bases d'una
convocatòria és el programa –temari– sobre el qual han de versar les proves selectives, o bé la indicació del
corresponent Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en què es fa públic.

Atès el temps transcorregut des de l'aprovació dels temaris de les proves selectives per a l'accés als cossos i
escales de personal funcionari de l'àmbit funcional d'execució penal de la Generalitat de Catalunya, i amb la
finalitat de garantir la correcta preparació i els coneixements necessaris per dur a terme les funcions que, en
cada cas, corresponen a aquests cossos i escales, així com per afavorir una major agilitat en el
desenvolupament dels processos de selecció, es considera oportú aprovar una simplificació d'aquests
respectius temaris.

Ateses les especificitats aplicables als processos d'estabilització que s'han de convocar pel sistema selectiu de
concurs oposició, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de
la temporalitat en l'ocupació pública.

Atès l'Acord GOV/117/2022, de 7 de juny, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en
matèria de funció pública, que estableix una reserva al departament competent en matèria de funció pública,
en relació amb el personal penitenciari i no penitenciari de l'àmbit funcional d'execució penal, pel que fa a la
convocatòria dels processos selectius d'estabilització pel sistema de concurs oposició a què fa referència
l'annex 1 de l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya,
aprovada per Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, sens perjudici que la seva gestió correspongui al
Departament de Justícia.

D'acord amb les competències que m'atribueix la normativa vigent,

Resolc:

—1 Aprovar els temaris de les proves selectives per a l'accés als cossos i escales de personal funcionari de
l'àmbit funcional d'execució penal de la Generalitat de Catalunya, en els processos d'estabilització que es
convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, els quals
es relacionen en l'Annex de la present Resolució

—2 Fer públics aquests temaris a través del Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de
Catalunya, e-Tauler, http://tauler.gencat.cat.

Així mateix, fer difusió d'aquesta publicació a l'e-Tauler mitjançant l'enllaç web següent:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-
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http://tauler.gencat.cat/
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/


temporal/concurs-oposicio/ (apartat “Temaris”).

—3 Qualsevol modificació dels temaris aprovats mitjançant la present Resolució requereix de l'aprovació d'una
nova resolució que s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i la correlativa
publicació en el Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar
potestativament un recurs de reposició davant la Direcció General de Funció Pública, en el termini d'un mes
comptat a partir de l'endemà de la seva 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, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en
procediments de la Direcció General de Funció Pública, o bé directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació 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, 20 d'octubre de 2022

Per atribució (Acord GOV/117/2022, de 7 de juny; DOGC núm. 8684, de 08.06.2022)

P. d. (Resolució PRE/3757/2021, de 20 de desembre; DOGC núm. 8567, de 21.12.2021)

Alícia Corral Sola

Directora general de Funció Pública

ANNEX

Escala superior d'administració general del cos superior d'administració – àmbit funcional d'execució penal (grup A,
subgrup A1)

Cos de titulació superior, pedagogia – àmbit funcional d'execució penal (grup A, subgrup A1)

Cos de titulació superior, psicologia – àmbit funcional d'execució penal (grup A, subgrup A1)

Cos de diplomatura, educació social – àmbit funcional d'execució penal (grup A, subgrup A2)

Cos de diplomatura, treball social – àmbit funcional d'execució penal (grup A, subgrup A2)

Cos tècnic d'especialistes, grup de serveis penitenciaris – àmbit funcional d'execució penal (grup C, subgrup C1)

(22.294.044)
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