
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/762/2015, de 8 d'abril, de convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats limitat
al personal d'àmbits determinats del Centre Penitenciari de Tarragona per a la provisió de 6 llocs de treball
de coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert del Centre Penitenciari Obert de Tarragona (convocatòria
de provisió núm. JU/CP002/2015).

L’Acord de Govern de 20 de gener de 2015, pel qual s’aproven diverses mesures de racionalització relacionades
amb la creació del Centre Penitenciari Mas d’Enric i la modificació de la destinació i la denominació del Centre
Penitenciari de Tarragona de la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia
possibilita, entre altres coses, la reassignació del personal funcionari amb destinació definitiva al Centre
Penitenciari de Tarragona al nou Centre Penitenciari Obert de Tarragona.

El punt vuitè de l’Acord de 13 de maig de 2010 del grup de treball de l’àmbit penitenciari dependent de la Mesa
sectorial de negociació de personal d’administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya, en relació amb les
condicions d’aplicació de la pròrroga durant els anys 2010 i 2011 de l’Acord 2006-2009, de condicions de
treball del personal penitenciari, ratifica el pacte de 16 de juny de 2008 relatiu a les condicions a aplicar en els
trasllats de dependències de l’àmbit penitenciari, el qual preveu en el punt segon que amb caràcter previ a
l’aplicació dels eventuals trasllats forçosos del personal derivat del trasllat de dependències, en aquest cas, del
Centre Penitenciari de Tarragona al Centre Penitenciari Mas d’Enric al municipi del Catllar, es convocaran
concursos limitats adreçats al personal funcionari amb destinació definitiva al Centre Penitenciari de Tarragona
per a la provisió dels llocs de treball del nou Centre Penitenciari Obert de Tarragona.

La proposta del grup de treball de l’àmbit penitenciari d’aplicació de la pròrroga durant els anys 2014 i 2015 de
l’Acord 2006-2009 de condicions de treball de personal penitenciari, aprovada per l’Acord de la Mesa sectorial
de negociació del personal d’administració i tècnic de 14 de juliol de 2014, i ratificada per l’Acord de Govern de
22 de juliol de 2014, estableix el respecte als acords o pactes subscrits amb anterioritat i no regulats
expressament en el pacte actual.

D’acord amb la proposta del director general de Serveis Penitenciaris, és necessari proveir de manera definitiva
els llocs de treball de comandament intermedi dependents de la Direcció General de Serveis Penitenciaris del
Departament de Justícia, que es detallen a l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

Atès que la Intervenció Delegada d’aquest Departament ha dut a terme el tràmit d’intervenció corresponent.

Atès que s’ha dut a terme el que determina el capítol IV de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic;

Atès que s’han dut a terme els tràmits que preveu la normativa vigent, en ús de les competències que
m’atribueix l’apartat 1.d) de l’Acord de Govern GOV/104/2014, de 15 de juliol, d’atribució de competències a
diferents departaments de la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública,

 

Resolc:

 

−1 Convocar el concurs específic de mèrits i capacitats limitat al personal d’àmbits determinats del Centre
Penitenciari de Tarragona per a la provisió dels llocs de treball de coordinador/a de Règim Interior de Medi
Obert del Centre Penitenciari Obert de Tarragona dependent de la Direcció General de Serveis Penitenciaris del
Departament de Justícia, que es detallen a l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

 

−2 Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
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Informació sobre el recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el conseller de Justícia en el termini d’un mes, d’acord amb
el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos, d’acord
amb el que disposen els articles 8.2.a), 14.2, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició
sense que se’n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què es produeixi l’acte presumpte
desestimatori del recurs.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 8 d’abril de 2015

 

P. d. (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013)

Enric Colet

Secretari general

 

 

Annex 1

Bases

 

−1 Llocs de treball

Es convoca concurs específic de mèrits i capacitats limitat a determinat personal funcionari del Centre
Penitenciari de Tarragona per a la provisió dels llocs de treball de coordinador/a de Règim Interior de Medi
Obert del Centre Penitenciari Obert de Tarragona que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

 

−2 Contingut funcional

El contingut funcional dels llocs de treball objecte de concurs és el que consta a l’apartat 4 de l’annex 2
d’aquesta convocatòria.

 

−3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que
compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent, els que determina la relació de llocs
de treball, d’acord amb el que consta a l’apartat 2 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria, i complir els requisits
següents:

3.1.1 Ha de trobar-se, respecte de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en situació administrativa de
servei actiu o en qualsevol altra que comporti reserva de lloc de treball.

3.1.2 Ha d’ocupar o tenir reservat un lloc amb destinació definitiva com a cap de Serveis o cap de Serveis a
extingir al Centre Penitenciari de Tarragona, en la data de publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.

3.2 El personal funcionari amb discapacitats hi podrà participar en igualtat de condicions que la resta de
participants sempre que pugui dur a terme les funcions del lloc de treball a proveir.
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3.3 En cap cas no podrà prendre-hi part el personal funcionari que es trobi en suspensió d’ocupació, els
traslladats de llocs de treball ni els destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’expedient
disciplinari mentre durin els efectes corresponents.

3.4 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir els coneixements orals i escrits de
llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, del nivell que s’assenyala a
l’apartat 3 de l’annex 2.

En el cas que les persones participants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, la Junta
de Mèrits i Capacitats avaluarà, mitjançant una prova, aquests coneixements en relació amb el lloc de treball a
proveir, prèviament a l’elaboració de la proposta d’admesos i exclosos prevista en aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds de participació,
s’especificarà, als taulers d’anuncis del Departament a les adreces indicades a la base 4.1 d’aquesta
convocatòria el dia, l’hora i el lloc de realització de la prova de coneixements de llengua catalana.

No obstant això, resten exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana els concursants
que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats
o de lliure designació, o de selecció de personal a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en què hi
hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior exigit en la convocatòria.

En aquests supòsits, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de participació l’acreditació documental.

3.5 Els requisits de participació s’han de reunir en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds
que estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria, i s’han de continuar complint fins a la data de presa de
possessió.

 

−4 Sol·licituds

4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest concurs s’han de presentar als registres dels centres
penitenciaris de Catalunya, als serveis territorials del Departament de Justícia i als serveis centrals d’aquest
Departament, o per qualsevol dels mitjans que autoritza l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins el termini de 15
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució de convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les adreces són les següents:

Secretaria General del Departament de Justícia, c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona.

Direcció General de Serveis Penitenciaris, c. Aragó, 332, 08009 Barcelona.

Centre Penitenciari d’Homes a Barcelona, c. Entença, 155, 08029 Barcelona.

Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona, c. Pare Manjón, 2, 08033 Barcelona.

Centre Penitenciari de Dones a Barcelona, c. Doctor Trueta, 76-98, 08005 Barcelona.

Centre Penitenciari Brians 1, ctra. de Martorell a Capellades, km 23 (passatge Can Brians), 08635 Sant Esteve
Sesrovires.

Centre Penitenciari Brians 2, ctra. de Martorell a Capellades, km 23 (passatge Can Brians), 08635 Sant Esteve
Sesrovires.

Centre Penitenciari Quatre Camins, ctra. del Masnou a Granollers, km 13,425, 08430 La Roca del Vallès.

Centre Penitenciari Joves, ctra. del Masnou a Granollers, km 13,425, 08430 La Roca del Vallès.

Centre Penitenciari Obert de Girona, c. Menorca, 16, 17071 Girona.

Centre Penitenciari Puig de les Basses, Raval Disseminat, 53 (ctra. de Llers – GIP-5107), 17600 Figueres.

Centre Penitenciari Ponent, c. Victòria Kent, s/n, 25199 Lleida.

Centre Penitenciari Obert de Lleida, c. Victòria Kent, s/n, 25199 Lleida.

Centre Penitenciari de Tarragona, av. República Argentina, 2, 43005 Tarragona.

Centre Penitenciari Lledoners, ctra C-55 de Manresa a Solsona, km 37, 08250 Sant Joan de Vilatorrada.
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Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona, pl. Pompeu Fabra, 1 (edifici de la Generalitat), 17002
Girona.

Serveis Territorials del Departament de Justícia a Lleida, c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida.

Serveis Territorials del Departament de Justícia a Tarragona, c. Sant Antoni M. Claret, 17, baixos, 43002
Tarragona.

Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l’Ebre, c. Santa Anna, 3-5, 2a planta, 43500
Tortosa.

Serveis Socials en l’Àmbit Penal a Barcelona, ronda de Sant Pere, 31, pral., 08010 Barcelona.

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, c. Ausiàs Marc, 40, 08010 Barcelona.

4.2 D’acord amb l’article 66 del Decret 123/1997, de 13 de maig, en el cas que dos funcionaris, cònjuges,
membres d’una unió estable de parella o familiars fins al primer grau de consanguinitat o afinitat participin en
aquesta convocatòria i reuneixin els requisits que s’hi exigeixen, podran condicionar les seves peticions per
raons de convivència familiar entre ells per tal que ambdós obtinguin destinació en la mateixa localitat; en cas
contrari, s’entendran desistides les peticions fetes per tots dos.

Els funcionaris que s’acullin a aquesta petició condicional hauran d’indicar-ho en la sol·licitud i adjuntar la
documentació acreditativa del parentiu o de la unió estable de parella i de la convivència al·legada, així com
una fotocòpia de la petició de l’altre funcionari. En cas de membres d’una unió estable de parella, la
formalització de la convivència s’acreditarà mitjançant una escriptura pública atorgada amb dos anys
d’antiguitat a la data de publicació de la convocatòria en el DOGC, o bé una acta de notorietat de la
convivència i del transcurs de dos anys.

4.3 Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per als concursants i només s’admetran renúncies tant a la
participació com a la participació condicionada si es presenten, per escrit degudament registrat, quan es
presentin dins els 10 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la
Junta de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar-les, una vegada transcorregut aquest termini, per causes
degudament justificades, fins a l’aprovació de la proposta provisional de resolució del concurs, prevista a la
base 10.2.

4.4 Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la corresponent declaració de mèrits i capacitats que
tinguin relació amb el lloc a proveir, degudament especificada, i la certificació dels mèrits al·legats emesa per
l’òrgan competent en matèria de personal, o de l’òrgan en el qual delegui, en el cas dels mèrits al·legats en
relació amb una altra administració pública. En les certificacions ha de constar de manera clara i expressa el
càrrec de l’òrgan que té la competència per expedir el certificat, o de l’òrgan en el qual delegui, i també la
norma legal que l’habilita, amb la indicació, si escau, del diari o del butlletí oficial en què s’ha publicat. Així
mateix, hi ha de constar el cos o l’escala, el grup, el règim jurídic, el vincle, les funcions i el període concret de
prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.

Els models de sol·licitud i de declaració de mèrits són a disposició dels interessats als llocs que especifica la
base 4.1 i a la pàgina web del Departament de Justícia:
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/ofertes_de_treball/serveis_penitenciaris_i_rehabilitacio/
promocio_professional_en_el_mateix_lloc_de_treball/.

4.5 Els participants a què fa referència la base 3.2 han d’adjuntar a la sol·licitud un informe emès per l’equip
oficial de valoració de disminucions de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), per tal que la
Junta de Mèrits i Capacitats pugui avaluar que el funcionari pot desenvolupar de forma suficient i autònoma les
funcions i les tasques del lloc de treball a proveir.

Així mateix, podran demanar l’adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no suposi una
modificació exorbitant en el context de l’organització i no sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei
públic a prestar.

Aquests candidats podran demanar a la sol·licitud de participació l’adaptació o adequació de temps i mitjans
materials per a la realització de les tècniques d’acreditació dels mèrits i capacitats.

4.6 Les persones participants han de consignar a la sol·licitud de participació la denominació i el codi
d’identificació del lloc de treball a què s’opta.

4.7 Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els concursants donen el seu consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la
resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, i d’acord amb la resta de la normativa vigent.
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−5 Mèrits i capacitats que es valoren

5.1 Fase única.

Es valoraran, fins a 84 punts, els mèrits i les capacitats següents:

5.1.1 Treball desenvolupat.

Es valorarà, fins a 40 punts, el treball desenvolupat a l’administració pública, d’acord amb el barem següent:

Director/a, subdirector/a de Règim, subdirector/a d’Interior: 0,42 punts/mes.

Cap de serveis: 0,40 punts/mes.

Resta de subdirectors/ores dels centres penitenciaris, coordinador/a d’unitat especialitzada, administrador/a,
cap de departament especial, coordinador/a penitenciari/ària, gerent i secretari/ària tècnic/a jurídic/a: 0,38
punts/mes.

Cap de centre: 0,36 punts/mes.

Cap d’unitat i cap de l’àrea funcional: 0,34 punts/mes.

Tècnic/a mitjà/ana servei interior, genèric/a de servei interior, genèric/a d’àrea mixta: 0,16 punts/mes.

Resta de comandaments de centres penitenciaris: 0,15 punts/mes.

Tècnic/a mitjà/ana d’oficines, genèric/a d’oficina, responsable d’instal·lacions i equips tècnics, especialista
d’instal·lacions i equips tècnics, auxiliar tècnic/a (àrea mixta i servei interior), educador/a de l’àmbit
penitenciari, llocs de treball de rehabilitació de l’àmbit penitenciari, genèric/a de medi obert i tècnic/a en
prevenció i salut laboral: 0,14 punts/mes.

Resta de llocs de treball de l’àmbit penitenciari: 0,04 punts/mes.

5.1.2 Formació i perfeccionament.

Es valorarà fins a 11 punts d’acord amb els barems següents:

Pel que fa al seu contingut, es valoraran els cursos de formació i de perfeccionament que versin sobre matèries
relacionades amb les funcions pròpies dels llocs de treball convocats, seguits a l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya, al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, a les
organitzacions sindicals representatives (d’acord amb el que estableix l’article 7.2 de la Llei orgànica 11/1985,
de 2 d’agost) i presents a la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic de la Generalitat
de Catalunya, o finançats a càrrec del fons d’AFDEAP o d’altres fons de caràcter estatal destinats a la formació
a les administracions públiques, de la manera següent:

Directament relacionats, amb assistència i aprofitament: 0,020 punts/hora.

Directament relacionats, amb assistència: 0,013 punts/hora.

Indirectament relacionats, amb assistència i aprofitament: 0,009 punts/hora.

Indirectament relacionats, amb assistència: 0,005 punts/hora.

Amb caràcter general, la valoració de cada curs es farà per hores, amb un màxim de 60 hores i un mínim de 5
hores per curs. Quan els cursos constin en dies o mesos, es farà la conversió d’1 dia = 5 hores.

La formació relativa a prevenció de riscos laborals que inclou, tant la formació oficial que suposa l’adquisició de
nivell com la resta de formació, es valorarà amb un màxim de 2 punts de la manera següent:

Nivell superior: 1,5 punts.

Nivell mitjà: 1 punt.

Nivell bàsic: 0,5 punts.

La valoració d’un nivell superior exclou la valoració de la resta.

Pel que va a la resta de formació que no suposa l’adquisició d’un nivell, la seva valoració es farà seguint els
mateixos criteris establerts per a la resta de cursos de formació i perfeccionament.
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Els certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i equivalents es
valoraran de la forma següent:

Nivell bàsic 1: 0,10 punts.

Nivell mitjà 2: 0,50 punts.

Nivell avançat 3: 0,90 punts.

La valoració d’un nivell superior exclourà la valoració de la resta.

Els màsters es valoraran de la manera següent:

Directament relacionats: 1,5 punts.

Indirectament relacionats: 1 punt.

Els postgraus es valoraran de la manera següent:

Directament relacionats: 1 punt.

Indirectament relacionats: 0,5 punts.

La formació relativa a idiomes es valorarà amb un màxim de 2 punts. Únicament es valoraran els títols,
diplomes o certificacions d’homologació del nivell de coneixement assolit expedits per centres oficials (escoles
oficials d’idiomes), o homologats per a l’ensenyament d’idiomes, d’acord amb el Marc Europeu Comú de
Referència (MECR), segons els següents criteris:

Francès, anglès, àrab i rus

Nivell bàsic (A2): 0,1 punts.

Nivell intermedi: (B1): 0,5 punts.

Nivell avançat (B2): 1 punt.

Resta d’idiomes

Nivell bàsic (A2): 0,05 punts.

Nivell intermedi (B1): 0,25 punts.

Nivell avançat (B2): 0,50 punts.

La valoració d’un nivell superior exclourà la valoració de la resta.

Les ponències, conferències i taules rodones i altres que estiguin relacionades es valoren tant si han estat
exposades oralment com en suport paper de la manera següent:

Ponències, conferències, debats, fòrums i taules rodones, com a participant: 0,15 punts.

Les repeticions: 0,05 punts.

La docència es valorarà amb un màxim de 2 punts de la manera següent:

Directament relacionada: 0,020 punts/hora.

Indirectament relacionada: 0,009 punts/hora.

Les repeticions: 0,005 punts.

5.1.3 Grau personal.

El grau personal consolidat es valorarà fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb la distribució següent:

Superior al nivell dels llocs convocats: 5 punts.

Igual al nivell dels llocs convocats: 4 punts.

Inferior fins a 2 nivells al nivell dels llocs convocats: 3 punts.

Inferior fins a 4 nivells al nivell dels llocs convocats: 2 punts.
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Inferior en més de 4 nivells al nivell dels llocs convocats: 1 punt.

5.1.4 Antiguitat.

L’antiguitat a l’Administració pública es valorarà fins a 18 punts, d’acord amb el barem següent:

0,10 punts per mes de servei en el cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis
penitenciaris i en el cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris.

0,08 punts per a la resta de mesos complets de serveis prestats.

A aquests efectes, es valoren els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978, de 26 de
desembre, i disposicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament
només es computarà una vegada.

5.1.5 Titulacions acadèmiques.

5.1.5.1 Les titulacions acadèmiques oficials i rellevants per als llocs de treball de coordinador/a de Règim
Interior de Medi Obert a proveir es valoren fins a 5 punts d’acord amb el barem següent:

Llicenciatura o grau en criminologia, dret, psicopedagogia, psicologia, pedagogia: 4 punts.

Grau en educació primària, treball social i educació social, diplomatura o equivalent en criminologia, dret,
psicopedagogia, psicologia, pedagogia, mestre, treball social, educació social: 3 punts.

Altres llicenciatures o graus: 1 punt.

Altres diplomatures: 0,5 punts.

5.1.5.2 Es consideraran equivalents al títol de diplomat universitari, d’acord amb el que estableix la disposició
addicional primera del Reial decret 1272/2003, de 10 d’octubre, les certificacions acadèmiques universitàries
que acreditin la superació dels tres primers cursos complets dels estudis conduents a l’obtenció de qualsevol
títol oficial de llicenciat, arquitecte o enginyer, o el primer cicle corresponent als estudis esmentats, sempre
que aquest primer cicle contingui una càrrega lectiva mínima de 180 crèdits o la que determini cada centre
universitari.

5.1.5.3 En el cas d’acreditar diverses especialitats d’una mateixa titulació acadèmica, només se’n valorarà una.

5.1.5.4 En cap cas es valoraran les titulacions acadèmiques de nivell inferior que puguin conduir a assolir-ne
altres de nivell superior que es puguin acreditar com a mèrit, ni tampoc les titulacions que no constin
acreditades mitjançant el corresponent títol oficial.

5.1.6 Coneixements de llengua catalana.

Pels certificats de coneixement de català expedits per la Direcció General de Política Lingüística, d’acord amb 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, s’atorguen fins
a 5 punts, d’acord amb el barem següent:

Per la possessió del certificat acreditatiu de coneixements de nivell de suficiència de català (nivell C1) de la
Direcció General de Política Lingüística, o equivalent: 3 punts.

Per la possessió del certificat acreditatiu de nivell superior de català (nivell C2) de la Direcció General de
Política Lingüística, o equivalent: 5 punts.

Es valorarà, amb caràcter general, el nivell de coneixements de llengua catalana més alt que hagi assolit el
participant. Addicionalment, per la possessió del certificat de coneixement de llenguatge administratiu
s’atorgarà 1 punt.

Les equivalències als nivells esmentats s’establiran d’acord amb el que disposa l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de
novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, sobre títols, diplomes i certificats equivalents
als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.

Aquests títols es poden consultar a l’adreça d’Internet: http://www.gencat.cat/llengua/certificats.

5.2 Data de referència dels mèrits i capacitats.

La data de referència dels mèrits i capacitats per a la seva valoració serà la de publicació d’aquesta
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i només es tindran en compte els mèrits al·legats i
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justificats pels participants dins el termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base 7.

 

−6 Proposta de destinació

6.1 La proposta de destinació recaurà en les persones candidates que obtinguin la millor valoració de la
totalitat dels mèrits i capacitats que especifica la base 5 d’aquesta convocatòria.

6.2 En el cas d’empat en el conjunt del concurs es resoldrà, en primer lloc, en funció de la puntuació més alta
obtinguda per l’antiguitat i, a continuació, per la del grau personal consolidat. Si tot i així persisteix l’empat, es
dirimirà tenint en compte la puntuació més alta obtinguda pels concursants en l’apartat del treball
desenvolupat.

6.3 En el cas que el nombre de persones que resultin admeses en aquest concurs sigui igual o inferior als llocs
convocats, la proposta d’adjudicació dels llocs es farà de manera directa, sense necessitat de valorar els mèrits
i les capacitats.

 

−7 Sistemes d’acreditació dels mèrits i capacitats

7.1 Els participants han de consignar a la declaració de mèrits tots els mèrits i les capacitats que al·leguin,
sens perjudici que se’ls puguin demanar els aclariments o les justificacions necessaris per verificar-los. Els
mèrits no inclosos a la declaració de mèrits no seran valorats per part de la Junta de Mèrits i Capacitats.

A aquests efectes, a fi de facilitar l’al·legació dels mèrits als participants, aquests podran adjuntar a la
declaració de mèrits les dades referents al treball desenvolupat, l’activitat formativa, el grau personal
consolidat, l’antiguitat, les titulacions acadèmiques i els coneixements de llengua catalana que constin al
Registre General de Personal de la Generalitat de Catalunya, extretes mitjançant el portal ATRI.

7.2 Els mèrits i les capacitats al·legats pels participants que siguin funcionaris del cos de diplomatura, grup de
serveis penitenciaris, i del cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris, de la Generalitat de
Catalunya corresponents als apartats 5.1.1, 5.1.3 i 5.1.4 seran valorats per la Junta de Mèrits i Capacitats
d’acord amb les dades que constin al Registre General de Personal de la Generalitat de Catalunya. En aquest
cas, no serà necessària cap altra acreditació.

En el cas dels mèrits que no constin en el Registre General de Personal de la Generalitat de Catalunya,
l’acreditació es farà:

1. Pel que fa als apartats 5.1.1, 5.1.3 i 5.1.4, mitjançant certificació emesa per l’òrgan competent en matèria
de personal, o de l’òrgan en el qual delegui, en el cas dels mèrits al·legats en relació amb una altra
administració pública, d’acord amb el que disposa l’apartat 4.4 d’aquestes bases.

2. Pel que fa als apartats 5.1.2, 5.1.5 i 5.1.6, mitjançant certificació emesa per l’òrgan competent.

7.3 En cas que els participants observin alguna errada respecte de la informació que consta al Registre General
de Personal de la Generalitat de Catalunya (que es poden consultar mitjançant el portal ATRI), la informació
continguda d’aquests mèrits i capacitats podrà ser esmenada, si s’escau. Caldrà que el concursant demani
l’esmena juntament amb la seva sol·licitud de participació al concurs o, en qualsevol cas, dins el termini de
presentació de sol·licituds.

 

−8 Junta de Mèrits i Capacitats

8.1 L’òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d’aquest procés de provisió, d’acord amb el que
estableixen els articles 29 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig, és la Junta de Mèrits i Capacitats,
que està formada per les persones següents:

Titulars:

Carlos Enrique López Grippa ,que actuarà com a president.

Núria Maestro Palomar, que actuarà com a vocal.

Fernando Isidoro López Hernández, que actuarà com a vocal.

Francesc Bonnin Plaza, que actuarà com a representant de l’OTPL.
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Sònia Noguera Otero, que actuarà com a representant de l’OTPL.

Suplents:

José Maria Montero Gómez, que actuarà com a president.

Montse Lasso Sabaté, que actuarà com a vocal.

Carlos Aguilar Soto, que actuarà com a com a vocal.

J. Pere Camino Pons, que actuarà com a representant de l’OTPL.

Alejandro Jiménez Albaladejo, que actuarà com a representant de l’OTPL.

8.2 La Junta de Mèrits i Capacitats podrà nomenar assessors especialistes, els quals actuaran amb veu però
sense vot.

 

−9 Funcions i actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats

9.1 Les funcions i les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats se subjectaran al que determinen els articles
38 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig.

9.2 La Junta de Mèrits i Capacitats té la facultat de convocar personalment els candidats per tal d’aclarir punts
dubtosos dels mèrits i les capacitats o altres aspectes de la documentació aportada pels interessats quan ho
consideri convenient.

9.3 En general, les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats que requereixin notificació als participants es
faran públiques als taulers d’anuncis dels llocs que especifica la base 4.1 d’aquesta convocatòria i a la pàgina
web del Departament de Justícia: http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/ofertes_de_treball/
serveis_penitenciaris_i_rehabilitacio/promocio_professional_en_el_mateix_lloc_de_treball/.

 

−10 Desenvolupament del concurs

10.1 Transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds i de renúncies, la Junta de Mèrits i
Capacitats exposarà la llista provisional de participants admesos i exclosos, amb indicació dels motius
d’exclusió, a fi i efecte que els interessats puguin formular les observacions o les reclamacions que considerin
pertinents en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la data d’exposició pública.

Transcorregut aquest termini, la Junta de Mèrits i Capacitats exposarà la llista definitiva de participants
admesos i exclosos.

10.2 Un cop feta la valoració dels mèrits i les capacitats dels concursants admesos, la Junta de Mèrits i
Capacitats exposarà la proposta provisional de resolució del concurs, a fi i efecte que els interessats puguin
formular les observacions o les reclamacions que considerin pertinents en el termini dels deu dies hàbils a
comptar de l’endemà de la data d’exposició pública.

10.3 Transcorregut el termini que estableix l’apartat anterior, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la
proposta definitiva de resolució del concurs, que elevarà a l’òrgan convocant per tal que, si escau, sigui
aprovada.

 

−11 Resolució del concurs

11.1 L’òrgan convocant dictarà la resolució definitiva del concurs, la qual es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica, la qual cosa servirà de notificació a les persones interessades
d’acord amb el que estableix l’article 58.4.c) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

11.2 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva
mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateix període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet
de passar a una situació diferent a la d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades
per l’òrgan convocant.

En el cas que es renunciï al lloc adjudicat, la Junta de Mèrits i Capacitats proposarà un nou participant per
ocupar la plaça, sempre que el participant següent per ordre de qualificació reuneixi els requisits.
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11.3 Abans de la presa de possessió, l’interessat ha d’acreditar que té reconeguda la compatibilitat respecte al
nou lloc de treball o manifestar per escrit que no està inclòs en cap dels motius d’incompatibilitats que preveu
la normativa.

No obstant això, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins un període de 10 dies a comptar del
començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització de compatibilitat. Aquest
termini s’entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

 

−12 Règim d’impugnacions

12.1 Contra les resolucions dictades per l’òrgan convocant, les persones interessades poden interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el conseller de Justícia en el termini d’un mes, d’acord amb el
que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu davant
els jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos, d’acord amb el que disposen
els articles 8.2.a), 14.2, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, ambdós terminis a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

12.2 Contra els actes definitius o de tràmit de la Junta de Mèrits i Capacitats, si aquests últims decideixen
directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment,
produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden
interposar recurs d’alçada davant el conseller de Justícia en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la
seva exposició pública, d’acord amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

−13 Terminis de formalització de cessament i presa de possessió

13.1 La resolució de nomenament comportarà, si escau, el cessament en el lloc anterior.

13.2 Als efectes de facilitar i coordinar la gestió dels diferents centres penitenciaris i permetre la cobertura
completa dels serveis públics, els cessaments i les preses de possessió dels funcionaris destinats mitjançant
aquest concurs s’han de dur a terme de la manera següent:

13.2.1 Els funcionaris cessaran en el lloc de treball que ocupen l’endemà de la publicació de la resolució del
concurs al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

13.2.2 La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del cessament.

13.2.3 Tant els terminis de presa de possessió com de cessament podran ser prorrogats en els casos previstos
als articles 75.1 i 76.1 del Decret 123/1997, de 13 de maig.

13.3 Les diligències de cessament i presa de possessió dels funcionaris que accedeixin a un lloc de treball
s’hauran de comunicar al Registre general de personal, dins els 3 dies hàbils següents a la seva formalització,
mitjançant els sistemes informàtics establerts.

 

 

Annex 2

Descripció dels llocs de treball

 

−1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert.

Unitat directiva: Direcció General de Serveis Penitenciaris.

 

C=codi del lloc; NV=nombre de vacants; N=nivell; H=horari (E=especial);
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CE=complement específic anual expressat en euros; FP=forma de provisió (CE=concurs específic); TL=tipus
lloc (C=comandament); CP=Centre Penitenciari.

 

Centre C NV Localitat N H CE FP TL

CP Obert de Tarragona CRIMO 6 Tarragona 22 E 19388,16 CE C

 

−2 Requisits de participació

Grups: B/C.

Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.

Col·lectius cossos: alguns cossos d’administració especial.

Especificació cossos: cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris i/o cos
tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grups de serveis penitenciaris.

 

−3 Requisit de coneixement de la llengua catalana

Coneixement de nivell intermedi de català (nivell B2) o equivalent, d’acord amb el que preveu 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.

 

−4 Contingut funcional

Missió:

Coordinar i supervisar tots els serveis de l’àmbit de règim interior i garantir l’adopció de totes les mesures que
siguin necessàries per mantenir l’ordre i bon funcionament dels serveis, en funció del que disposa la legislació
vigent i les ordres dels seus superiors.

Finalitats/funcions:

a) Despatxar diàriament amb el/la director/a, els/les subdirectors/ores i els càrrecs assimilats de l’establiment
per informar-los del desenvolupament dels serveis i rebre’n les instruccions.

b) Supervisar i dirigir el funcionament de les diferents unitats del centre penitenciari i coordinar l’actuació amb
la finalitat que els serveis es duguin a terme dins dels paràmetres de la millora contínua.

c) Supervisar el compliment dels programes i protocols de treball a l’àmbit de règim interior.

d) Avaluar i revisar directament els sistemes funcionals i les instal·lacions de seguretat i aportar al/a la
director/a els suggeriments i alternatives necessàries per tal d’assolir un grau de funcionament òptim.

e) Adoptar provisionalment les mesures de prevenció general o especial establertes per la legislació
penitenciària que siguin necessàries per garantir la seguretat i l’ordenada convivència de l’establiment, i
supervisar-ne l’aplicació, o ratificar les que s’hagin d’adoptar per raons d’urgència, i informar-ne
immediatament el/la director/a.

f) Coordinar i supervisar l’actuació del personal que en depengui i informar el/la subdirector/a d’interior del seu
rendiment i de l’interès i la iniciativa amb què du a terme les seves tasques.

g) Revisar durant la prestació del servei les dependències de l’establiment per comprovar-ne l’estat de
conservació, l’ordre, la neteja i la seguretat, com també dur terme les valoracions periòdiques sobre el
funcionament de les diverses àrees de servei.

h) Resoldre, en les matèries pròpies de la seva competència, les peticions i queixes que formulin els/les
interns/es en relació amb el funcionament dels serveis de règim interior del centre penitenciari.

i) Assistir com a vocal a les sessions dels òrgans col·legiats del centre quan sigui designat per aquesta tasca i
participar en els seus acords, actuacions i decisions.
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j) Dirigir l’activitat administrativa dels serveis de règim interior i formalitzar la documentació que derivi de la
gestió dels procediments de la seva àrea de competència.

k) En absència del/de la director/a o del/de la subdirector/a d’incidències, serà el/la responsable dels diferents
serveis i àrees d’intervenció del centre i, per tant, adoptarà les mesures que corresponguin per tal de mantenir
el seu funcionament eficient i eficaç.

l) Exercir la resta de competències que li atribueixen la legislació vigent, així com la normativa de
desplegament d’aquest Reglament i, en general, totes les que li estiguin encomanades relatives a la seva àrea
de responsabilitat.

 

(15.110.040)
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