
 

 

  

      

       

   

 

       

         

     

             

  

 

          

           
   

 
         

          
 

       
       
       

 
 

        
         

  
 

       
 

 

             

        

    

  

          

      

     

      

   

 

mffl Generalitat de Catalunya 
WW Departament de Justícia, 

Drets i Memòria 

JUNTA DE MÈRITS I CAPACITATS 

Convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos 

llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya 

(convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022) 

Reunida la Junta de Mèrits i Capacitats competent per desenvolupar el concurs específic de 

mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit 
de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de 

provisió núm. JUS/031/2022), el dia 21 de desembre de 2022, ha acordat i fer públics els 

acords següents: 

Primer. Fer públiques les guies orientatives per a la preparació de la prova per acreditar els 

mèrits i capacitats complementàries de la segona fase del concurs amb la finalitat de 
contextualitzar el marc normatiu i facilitar la preparació de la prova. 

Els documents inclosos en aquestes guies que no inclouen un enllaç orientatiu a llocs web 
poden ser sol·licitats en les diferents unitats de Recursos Humans dels centres penitenciaris. 

Excepcionalment, les persones que actualment no presten serveis en centres penitenciaris 
es poden posar en contacte amb el Servei de Selecció i Provisió, amb la finalitat de 
gestionar l’accés a la documentació no referenciada en un lloc web, en el correu electrònic 
seleccioiprovisio.justicia@gencat.cat 

Segon. Informar que per a la realització de la prova, prevista a l’apartat 7.5 de les bases de 
la convocatòria, les persones participants no podran disposar de material de consulta en 
suport paper. 

La previsió de realització d’aquesta prova és per a la segona quinzena del mes de març de 
2023. 

Tercer. Fer públic aquest Acord en data 21 de desembre de 2022 al tauler d’anuncis de la 

seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i al web del 

Departament de Justícia, Drets i Memòria a l'adreça 

https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/jus 

-031-2022/ 

De conformitat amb el que estableix l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquesta publicació 

substitueix la notificació individual a les persones interessades. 

La secretària de la Junta de Mèrits 

i Capacitats JUS/031/2022 

mailto:seleccioiprovisio.justicia@gencat.cat
https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/jus-031-2022/
https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/jus-031-2022/
http://tauler.gencat.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

  

  

 

 

 
 

 

  

mffl Generalitat de Catalunya 
WJI Departament de Justícia, 

Drets i Memòria 

GUIA ORIENTATIVA PER ALS LLOCS DE CAP D’UNITAT I 

CAP D’ÀREA FUNCIONAL PER A LA PREPARACIÓ DE LA 

PROVA PER ACREDITAR MÈRITS I CAPACITATS 

COMPLEMENTARIS DE LA SEGONA FASE 

Convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la 

provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres 

penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. 

JUS/031/2022) 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia, 
Drets i Memòria 

Guia CU-CAF 

La Junta de Mèrits del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos 

llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de 

provisió núm. JUS/031/2022) ha considerat convenient fer pública una guia orientativa per a 

la preparació de la prova prevista per acreditar els mèrits i capacitats de la segona fase de 

la convocatòria. 

En aquesta guia orientativa s’ha contextualitzat el marc normatiu que es considera té relació 
amb les funcions dels llocs de cap d’unitat i cap d’àrea funcional. 

La finalitat d’aquesta guia és facilitar a les persones participants que es presentin per als llocs 

de comandament i singulars que consten a la resolució la preparació de la prova establerta a 

la segona fase del concurs específic. 

Aquest document recull la informació publicada en el moment de la seva elaboració, i a l’efecte 
de facilitar la preparació s’inclouen els enllaços per accedir als textos als quals es fa referència 
(normes legals, circulars, instruccions, ordres de servei, etc.). No obstant això, és 

responsabilitat de l’entitat o organisme que la fa pública el manteniment i l’actualització, 
de la mateixa manera que és responsabilitat de cada persona participant contrastar-ne 

la vigència. 

Els documents relacionats en aquesta guia que no inclouen enllaços a pàgina web poden ser 

sol·licitats en les diferents unitats de Recursos Humans dels centres penitenciaris. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia, 
Drets i Memòria 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

Guia CU-CAF 

1. Normativa bàsica estatal 

 Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament penitenciari 
Els apartats següents del títol II “Organització general”: 

 Capítol I “De l’ingrés en un establiment penitenciari”: articles del 15 al 21 
 Capítol II “De la llibertat i excarceració”: articles del 22 al 29 

 Capítol IV “Relacions amb l’exterior”: articles del 41 a 51 
 Reial decret 1201/1981, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament penitenciari: 

articles 108,109,110 i 111 i el primer paràgraf de l’article 124. 
 Reial decret 268/2022, de 12 de abril, pel qual es modifica el Reial decret 190/1996, de 9 

de febrer, pel qual s’aprova el Reglament penitenciari. 

2. Normativa bàsica autonòmica 

 Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i 
funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya: capítol III, dins de la secció 3a, 

“Àmbit de règim interior”, els articles 65 “el/la cap d’unitat” i 66 “el/la cap d’àrea funcional”. 

3. Instruccions 

 Instrucció 2/2010, de 15 de gener, reguladora dels objectes autoritzats i prohibits per a 

les persones internes als centres penitenciaris de Catalunya. 

 Instrucció 2/2015, d’11 de juny, reguladora de les comunicacions íntimes de les persones 

internes en centres penitenciaris de Catalunya. 

 Instrucció 2/2017, sobre ordenació dels plans d’autoprotecció i manuals d’organització 

dels centres penitenciaris de Catalunya, el punt 1-codis d’emergència- de l’apartat VI -
Avisos d’emergència i seguretat. 

 Instrucció 1/2019, per garantir els drets i la no-discriminació de les persones transgènere 

i intersexuals als centres penitenciaris de Catalunya. 

 Instrucció 2/2021, de 28 d’abril, per la qual es fa difusió dins l’àmbit d’execució penal del 
Programa marc de prevenció de suïcidis als centres penitenciaris de Catalunya, validat 

per la Comissió de seguiment de l’Acord de coordinació entre el Departament de Justícia 

i el Departament de Salut per al desenvolupament d’un programa d’atenció a la salut 
mental i les addiccions en el marc de les actuacions dels serveis d’execució penal de 
Catalunya. 

 Instrucció 3/2022, de 12 de juliol, reguladora de l’ús dels equips informàtics i del 
procediment d’adquisició d’aparells electrodomèstics per part dels interns dels centres 

penitenciaris de Catalunya. 
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https://www.boe.es/eli/es/rd/1996/02/09/190/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/1981/05/08/1201
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/12/268
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/09/05/329/cer
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/instruccions_i_circulars/instruccio_2_2010.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/instruccions_i_circulars/instruccio02_2015.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/instruccions_i_circulars/instruccio1-2019-sp.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/instruccions_i_circulars/instruccio-2-2021-programa-prevencio-suicidis.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/instruccions_i_circulars/instruccio-3-2022-sp.pdf


    

 

  

 

         

           

  

         

        

        

        

   

        

       

 

 

    

 

         

   

  

       

    

 

    

 

      

     

      

  

       

    

       

     

 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia, 
Drets i Memòria 

Guia CU-CAF 

4. Circulars 

 Circular 1/2008, de 14 de març, sobre escorcolls i mitjans de control adequats. 

 Circular 2/2008, de 14 de març, sobre sistemes de control del personal autoritzat a 

accedir als establiments penitenciaris. 

 Circular 2/2011, sobre el Codi ètic dels professionals de l’execució penal a Catalunya. 
 Circular 2/2017, del règim tancat en els centres penitenciaris de Catalunya. 

 Circular 1/2021, d’1 de març, d’actualització de l’adaptació als centres i equipaments. 

d’execució penal del protocol de videovigilància del Departament de Justícia, aprovat per 

la Instrucció 1/2009, de 9 de març. 

 Circular 1/2022, per la qual s’aprova el protocol d’aplicació dels mitjans coercitius 

d’aïllament provisional i de contenció mecànica en els centres penitenciaris de 
Catalunya. 

5. Ordres de servei 

 Ordre de Servei 2/2017, reguladora del procediment pel tractament de substàncies 

prohibides intervingudes als centres penitenciaris de Catalunya i sobre la seva cadena 

de custòdia. 

 Ordre de Servei 2/2019 sobre el procediment de supervisió de les persones internes als 

centres penitenciaris de Catalunya. 

6. Guies d’actuació penitenciària 

 Guia d’actuació penitenciària 1. Interacció comunicativa en situacions de crisi. 

 Guia d’actuació penitenciària 2. Contenció mecànica al llit. 
 Guia d’actuació penitenciària 3. Aplicació de mitjans coercitius: contenció física, manilles, 

defenses de goma. 

 Guia d’actuació penitenciària 4. Incendi a l’interior d’una cel·la. 
 Guia d’actuació penitenciària 5. Escamots d’intervenció. 
 Guia d’actuació penitenciària 6.1. Escorcoll de cel·la. 
 Guia d’actuació penitenciària 6.2. Escorcolls personals. 
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https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/instruccions_i_circulars/circular1_2008.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/circular2_2008.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/reinsercio_i_serveis_peni/instruccions_i_circulars/circular_codi_etic_execucio_penal.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/home/departament/legislacio/instruccions_i_circulars/instruccio_SP_2_2017.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/reinsercio_i_serveis_peni/instruccions_i_circulars/circular-1-2021-videovigilancia.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/instruccions_i_circulars/circular-1-2022-contencions.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

      
    

  
 

 

 

 

  

mffl Generalitat de Catalunya 
W Departament de Justícia, 

Drets i Memòria 

GUIA ORIENTATIVA PER AL LLOC 
D’ENCARREGAT/ADA D’ÀREA ADMINISTRATIVA 
PER A LA PREPARACIÓ DE LA PROVA PER 
ACREDITAR MÈRITS I CAPACITATS 
COMPLEMENTARIS DE LA SEGONA FASE 

Convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la 
provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres 
penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. 
JUS/031/2022) 



 

 

 
 

            
       

         
         

       

       
    

           
         

    

        
       

         
            

        
     

       
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia, 
Drets i Memòria 

Guia EAA 

La Junta de Mèrits del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de 
diversos llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya 
(convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022) ha considerat convenient fer pública una 
guia orientativa per a la preparació de la prova prevista per acreditar els mèrits i 
capacitats de la segona fase de la convocatòria. 

En aquesta guia orientativa s’ha contextualitzat el marc normatiu que es considera té 
relació amb les funcions del lloc d’encarregat/ada d’àrea administrativa. 

La finalitat d’aquesta guia és facilitar a les persones participants que es presentin per 
als llocs de comandament i singulars que consten a la resolució la preparació de la prova 
establerta a la segona fase del concurs específic. 

Aquest document recull la informació publicada en el moment de la seva elaboració, i a 
l’efecte de facilitar la preparació s’inclouen els enllaços per accedir als textos als quals 
es fa referència (normes legals, circulars, instruccions, ordres de servei, etc.). No 
obstant, és responsabilitat de l’entitat o organisme que la fa pública el 
manteniment i l’actualització, de la mateixa manera que és responsabilitat de cada 
persona participant contrastar-ne la vigència. 

Els documents relacionats en aquesta guia que no inclouen enllaços a pàgina web 
poden ser sol·licitats en les diferents unitats de Recursos Humans dels centres 
penitenciaris. 

2 



 

 

 
 

   

  

            

      

             

     

          

 

      

      

   

          

      

    

        

      

      

    

 

      

           

       

         

       

  

 

   

         

  

     

 

               

    

           

 

  

 

         

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia, 
Drets i Memòria 

Guia EAA 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

1. General 

 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. 

 Títol III “Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics”: capítol I -

capítol VI: articles 14 i 15. 

 Capítol V “Dret a la jornada de treball, permisos i vacances”: articles 47, 47 

bis, 48, 49, 50. 

 Títol VI “Situacions administratives”: articles 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. 

 Títol VII “Règim disciplinari”: articles 93, 94, 95, 96, 97, 98. 

2. Tramitació electrònica 

 Instrucció 4/2017, de 9 de maig de 2017, de la Secretaria d’Administració i Funció 

Pública, per la qual es determinen els mitjans electrònics per a la pràctica de les 

notificacions pels òrgans administratius de la Generalitat. 

 Instrucció 8/2020, de 24 de novembre, sobre l’ús de les tecnologies de la informació 

i la comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital. 

3. Protecció de dades 

 Circular 1/2010, de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 

Juvenil sobre el dret d’informació previst a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

 Instrucció 1/2021, sobre el Protocol per a l’aplicació de mesures de protecció per 

risc alt de vulnerabilitat de dades de persones internes en centres penitenciaris de 

Catalunya. 

4. Codi ètic 

 Circular 2/2011, de 10 de novembre, sobre el codi ètic dels professionals de 

l’execució penal a Catalunya. 

5. Organització general i funcionament dels centres penitenciaris 

 Títol IV i VI del Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització i funcionament dels servei d’execució penal. 

 Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament penitenciari. 

6. Gestió penitenciària 

 Circular 5/2004, de 3 de desembre, sobre el trasllat d’interns en situació d’urgència. 
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https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/rdlg/2015/10/30/5
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440547
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1754449
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1754449
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440549
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440554
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440553
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440617
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440607
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440615
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440612
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440609
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440605
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440630
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440633
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440627
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440631
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440632
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440629
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440628
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440637
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440636
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=713589#1440640
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/gde/unitat3/media/instruccio_4_2017_notificacions_electroniques_vfinal.pdf
https://administraciopublica.gencat.cat/web/.content/funcio-publica/empleats-publics/normativa/circulars-instruccions/2020/Instruccio-8_2020_TIC.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2020/08/04/76
https://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/reinsercio_i_serveis_peni/instruccions_i_circulars/circular1_2010.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/reinsercio_i_serveis_peni/instruccions_i_circulars/circular_codi_etic_execucio_penal.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/09/05/329/cer
https://www.boe.es/eli/es/rd/1996/02/09/190/con
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/doc_80123073_1.pdf


 

 

 
 

       

     

        

          

      

       

         

  

       

 

        

          

      

      

   

          

   

       

   

       

           

        

            

             

 

  

 

             

      

           

        

  

    

    

     

     

     

     

   

              

        

             

  

         

            

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia, 
Drets i Memòria 

Guia EAA 

 Circular 3/2010, relativa a l’aplicació del Protocol de coordinació interna per a la 

gestió de les mesures de protecció a víctimes. 

 Circular 1/2017 sobre la gestió, execució i seguiment de la llibertat condicional. 

 Instrucció 2/2003, sobre suspensió i revocació dels permisos de sortida a interns 

detinguts durant el permís o per trencament de condemna. 

 Instrucció 2/2009, sobre la documentació relativa als interns que ingressen en els 

centres penitenciaris de Catalunya, i de les persones que hagin de complir una pena 

de localització permanent. 

 Instrucció 1/2014, sobre els certificats d’estada a presó de les persones internes 
alliberades. 

 Instrucció DGSP 3/2015, sobre determinades reformes introduïdes per la Llei 

orgànica 1/2015 de 30 de març, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 

23 de novembre, del Codi penal. 

 Instrucció 3/2018, sobre la determinació de les competències de l’Administració 
penitenciària en matèria de llibertat vigilada. 

 Instrucció 2/2019, relativa al procediment de treball per a l’excarceració d’interns 
amb risc alt de reincidència delictiva violenta. 

 Instrucció 5/2020, sobre l’aplicació del Protocol d’ingrés i classificació en centres 
oberts de Catalunya. 

 Instrucció 2/2022, per la qual es deroga la Instrucció 1/2022, sobre les afectacions 

que, en el desenvolupament de les comunicacions i visites i en el gaudiment dels 

permisos i sortides de les persones internes en centres educatius de justícia juvenil, 

ha suposat la modificació de l’article 94 del Codi civil (CC) i dels articles 233.11.3 i 
236-5 de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya 

(CCCat). 

7. Gestió econòmica 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

Els apartats següents del capítol II “Contractes del sector públic”: 

 Secció 1a Delimitació dels tipus contractuals. 

 Article 12. Qualificació dels contractes. 

 Article 13. Contracte d’obres. 
 Article 14. Contracte de concessió d’obres. 
 Article 15. Contracte de concessió de serveis. 

 Article 16. Contracte de subministrament. 

 Article 17. Contracte de serveis. 

 Article 18. Contractes mixtos. 

 Article 118 i 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 

del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 

de 2014. 

 Ordre de 12 de desembre de 2021, del Departament d'Economia i Finances, sobre 

manaments de pagament a justificar (DOGC núm. 3534, de 14 de desembre). 
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https://derechopenitenciario.com/wp-content/uploads/2018/10/2121.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/reinsercio_i_serveis_peni/serveis_penitenciaris/instruccions_i_circulars/circulars/circular1_2017_llib_cond.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/doc_48980999_1.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/instruccions_i_circulars/instruccio_2_2009.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/reinsercio_i_serveis_peni/instruccions_i_circulars/instruccio_1_2014_sp_certificats_estada.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/instruccions_i_circulars/instruccio-3-2018-ep.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/instruccions_i_circulars/instruccio-2-2019.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/instruccions_i_circulars/instruccio-5-2020-presentacio-voluntaria-centres-oberts.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/justicia_juvenil/instruccions/instruccio-2-2022-jj.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2001_12_20011214_DOGC_20011214_006_008.pdf
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 Instruccions conjuntes de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció 

General, de 28 de desembre de 2001, sobre manaments de pagament a justificar. 

 Instruccions de 5 de desembre de 2003, conjuntes de la Direcció General de 

Pressupostos i Tresor i la Intervenció General, sobre modificació dels models de les 

actes d’arqueig de les instruccions sobre manaments de pagament a justificar de 28 

de desembre de 2001. 

 Instrucció 1/2019, de 28 de febrer, de contractes menors regulats a la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre. 

 Instrucció 1/2013, de 29 de juliol de 2013, de gestió dels ajuts a interns i a les seves 

famílies. 

 Instrucció 1/2018, sobre lots higiènics. 

 Circular 3/2022, sobre el procediment de la gestió del vestuari del personal de 

servei interior dels centres penitenciaris de Catalunya. 

8. Recursos humans 

 Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic, entre 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals 
representatives del personal funcionari penitenciari en relació amb les seves 

condicions de treball per al període 2003-2005. 

 Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic, en 

relació amb les condicions de treball del personal penitenciari 2006-2009. 

 Proposta d’acord de 20 de juny de 2014, del grup de treball de l’àmbit penitenciari 
depenent de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic 

de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació de la pròrroga durant l’any 2014-2015, de 

l’Acord 2006-2009 de condicions de treball del personal penitenciari. 

 Resolució del secretari general del Departament de Justícia de 20 de juny de 2014, 

en relació a l’acumulació de jornada del personal dels àmbits de rehabilitació i 
administració adscrits a centres penitenciaris. 

 Resolució del secretari general del Departament de Justícia de 15 de juliol de 2014, 

en relació a l’horari acumulat del personal de l’àmbit de rehabilitació de centres 

penitenciaris. 

 Resolució del secretari general del Departament de Justícia en relació amb 

l’aplicació de les 25 hores de flexibilitat horària recuperable prevista a l’article 14 bis 
del Decret 56/2012, de 29 de maig, per a la seva aplicació al personal dels àmbits 

de rehabilitació i administració adscrits a centres penitenciaris. 

 Instrucció 1/2012, de 23 de juliol de 2012, sobre canvis de servei del personal de 

règim interior dels centres penitenciaris. 

 Instrucció 1/2019, de 29 de gener de 2019, sobre justificació d'absències per motius 

de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'Administració 

de la Generalitat i nota informativa sobre la Instrucció 1/2019, de 29 de gener. 

 Instrucció 4/2019, de 15 de juliol, de modificació de la Instrucció 1/2019, de 29 de 

gener, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta 
mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. 

 Instrucció número 2/2008 de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i 

Justicia Juvenil, sobre l’aplicació de l’acord del grup de treball penitenciari sobre 
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https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/gp/media/habml09.pdf
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/gp/media/habml09.pdf
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/gp/media/habml08.pdf
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/gp/media/habml08.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/03/06/(1)
https://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/reinsercio_i_serveis_peni/instruccions_i_circulars/instruccio1_2013.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/instruccions_i_circulars/instruccio-lots-higienics-1-2018.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=332993
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=332993
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=332993
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=332993
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=426598
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=426598
https://administraciopublica.gencat.cat/web/.content/funcio-publica/empleats-publics/acords-pactes-convenis/personal-penitenciari/Penitenciaris_Acord-2014.06.20.pdf
https://administraciopublica.gencat.cat/web/.content/funcio-publica/empleats-publics/acords-pactes-convenis/personal-penitenciari/Penitenciaris_Acord-2014.06.20.pdf
https://administraciopublica.gencat.cat/web/.content/funcio-publica/empleats-publics/acords-pactes-convenis/personal-penitenciari/Penitenciaris_Acord-2014.06.20.pdf
https://administraciopublica.gencat.cat/web/.content/funcio-publica/empleats-publics/acords-pactes-convenis/personal-penitenciari/Penitenciaris_Acord-2014.06.20.pdf
https://administraciopublica.gencat.cat/web/.content/funcio-publica/empleats-publics/normativa/circulars-instruccions/2019/Instruccio-1_2019.pdf
https://laborals.sindicat.net/wp-content/uploads/2022/02/nota-informativa-de-la-instruccio-1_2019.pdf
https://administraciopublica.gencat.cat/web/.content/funcio-publica/empleats-publics/normativa/circulars-instruccions/2019/Instruccio-4_2019-de-modificacio-Instruccio-1_2019.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/instruccions_i_circulars/instruccio2_2008.pdf


 

 

 
 

      

         

  

            

 

              

 

            

       

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia, 
Drets i Memòria 

Guia EAA 

assignació d’horaris i serveis al personal dels cossos de serveis penitenciaris 

assignats a determinats llocs de treball dels àmbits administratiu i de vigilància dels 

centres penitenciaris. 

 Decret 365/2001, de 24 de desembre, pel qual es regula la segona activitat en els 

cossos penitenciaris. 

 Ordre de servei número 2/2006, en matèria de jornada del personal adscrit a les 

àrees mixtes. 

 Ordre de servei número 3/2006, sobre horaris del personal adscrit a llocs de treball 

de cap d’Unitat de Servei Interior (CUSI) als centres penitenciaris. 
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https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2001/12/24/365
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provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres 
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La Junta de Mèrits del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos 

llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de 

provisió núm. JUS/031/2022) ha considerat convenient fer pública una guia orientativa per a 

la preparació de la prova prevista per acreditar els mèrits i capacitats de la segona fase de 

la convocatòria. 

En aquesta guia orientativa s’ha contextualitzat el marc normatiu que es considera té relació 

amb les funcions del lloc de responsable d’instal·lacions i equips tècnics. 

La finalitat d’aquesta guia és facilitar a les persones participants que es presentin per als llocs 

de comandament i singulars que consten a la resolució la preparació de la prova establerta a 

la segona fase del concurs específic. 

Aquest document recull la informació publicada en el moment de la seva elaboració, i a l’efecte 

de facilitar la preparació s’inclouen els enllaços per accedir als textos als quals es fa referència 

(normes legals, circulars, instruccions, ordres de servei, etc.). No obstant això, és 

responsabilitat de l’entitat o organisme que la fa pública el manteniment i l’actualització, 

de la mateixa manera que és responsabilitat de cada persona participant contrastar-ne 

la vigència. 

Els documents relacionats en aquesta guia que no inclouen enllaços a pàgina web poden ser 

sol·licitats en les diferents unitats de Recursos Humans dels centres penitenciaris. 

2/3 



 

 

 

   

                

        

               

        

       

          

  

            

    

     

       

      

           

      

     

    

      

      

   

    

    

    

     

     

 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia, 
Drets i Memòria 

Guia RIET 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

 Reial decret 268/2022, de 12 de abril, pel qual es modifica el Reial decret 190/1996, de 9 

de febrer, pel qual s’aprova el Reglament penitenciari. 

 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 

i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 Circular 2/2011, de 10 de novembre, sobre el Codi ètic dels professionals de l’execució 

penal a Catalunya. 

 Instrucció 8/2020, de 24 de novembre, sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 Bones pràctiques en l’ús de les TIC en els centres d’execució penal. 

 Manual de bon ús del correu electrònic. Guia per a les persones treballadores per a la 

protecció de la privacitat en l’ús del correu electrònic. 

 Protocol per a l’aplicació de mesures de protecció per risc alt de vulnerabilitat de dades de 

persones internes en centres penitenciaris de Catalunya (PRVD). 

 Manual d’usuari de l’Automatització Videoconferències Execució Penal (AVEP v6.3). 

 Manual del Sistema d’Identificació Biomètrica (SIEPBIO_V4.1). 

 Manual d’usuari: SIPC – Millores a la Gestió d’usuaris. 

 Guia del Portal Autoservei PAUTIC Remedy. 

 Guia d'activació de serveis Microsoft 365. 

 Guia ràpida Microsoft Teams. 

 Guia d’inici ràpid Microsoft Word. 

 Guia d’inici ràpid Microsoft Excel. 

 Guia d’inici ràpid Microsoft PowerPoint. 

 Guia d’inici ràpid Microsoft Outlook. 
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https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/12/268
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807
https://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/reinsercio_i_serveis_peni/instruccions_i_circulars/circular_codi_etic_execucio_penal.pdf
https://administraciopublica.gencat.cat/web/.content/funcio-publica/empleats-publics/normativa/circulars-instruccions/2020/Instruccio-8_2020_TIC.pdf
https://espai.justicia.gencat.cat/Execucio-penal/Que-em-cal-saber/bones_practiques_TIC/Documents/doc_22532760_1.pdf
https://espai.justicia.gencat.cat/Que-necessito/Serveis-TIC/Normes-us-informatica/Correu-electronic/Documents/2754.pdf
https://espai.justicia.gencat.cat/Que-necessito/Serveis-TIC/Documents/20210928-guia-portal-autoservei-sau.pdf
https://espai.justicia.gencat.cat/Que-necessito/Serveis-TIC/microsoft365/Documents/guia-viatger-ms365.pdf
https://espai.justicia.gencat.cat/Que-necessito/Serveis-TIC/Documents/guia-rapida-inici-teams.pdf
https://espai.justicia.gencat.cat/Que-necessito/Serveis-TIC/Documents/Guia_Word.pdf
https://espai.justicia.gencat.cat/Que-necessito/Serveis-TIC/Documents/Guia_Excel.pdf
https://espai.justicia.gencat.cat/Que-necessito/Serveis-TIC/Documents/Guia_PowerPoint.pdf
https://espai.justicia.gencat.cat/Que-necessito/Serveis-TIC/Documents/Guia_Outlook.pdf
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