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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

COMISSIÓ D’AVALUACIÓ 

 
 

Convocatòria  de concurs general de mèrits i capaci tats per a la provisió de llocs de 
treball del cos tècnic d’especialistes de la Genera litat de Catalunya, grup de serveis 
penitenciaris (convocatòria de provisió núm. JU/CP0 03/2015)   

 
Vist que amb posterioritat a la publicació de l’Acord de 2 de febrer d’enguany, de valoració 
definitiva de mèrits i capacitats i proposta d’adjudicació definitiva de llocs de treball en la 
convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball del 
cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, 
convocatòria de provisió JU/CP003/2105, s’han detectat situacions que incideixen en 
l’adjudicació del lloc de treball d’alguna persona participant, la Comissió d’Avaluació, d’acord 
amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en data 15 de febrer de 2017 acorda: 
 
Primer.-  Excloure del procés la persona participant identificada amb el NIF 038764661R 
atès que ha deixat de complir els requisits de participació que s’estableixen a la base 3 i 4 
de la convocatòria.  
 
Segon.-   Atès que s’ha d’assignar el lloc deixat vacant per l’exclusió de la persona 
identificada amb el NIF 038764661R, i atès que s’ha detectat una errada en la transcripció 
de les dades del lloc de resultes de dues persones, es modifica la proposta d’adjudicació 
publicada el 3 de febrer de 2017 de la forma que figura a l’annex 1 del present Acord. 
 
Tercer .- Modificar la puntuació atorgada a les persones identificades amb els NIF següents, 
respecte als mèrits que es relacionen, ja què els van acreditar correctament i no es van 
reflectir en la valoració definitiva. 
 
NIF 38065731H 
Puntuació apartat català:  5 punts 
Total de puntuació per a tots els llocs de treball sol·licitats:  34,592 punts 
 
NIF 39356433Y 
Puntuació apartat de formació i perfeccionament per a llocs de genèric d’oficina: 15,7 punts. 
Total de puntuació per als llocs de genèric oficina sol·licitats: 39,24 punts 
 
Informar que aquestes modificacions no afecten l’adjudicació definitiva de lloc de treball 
aprovada per Acord de la Comissió de data 2 de febrer d’enguany.  
 
 
Quart.-  Fer públic el present Acord en data 15 de febrer  de 2017  
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Contra aquest Acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller del Departament de Justícia en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la 
seva exposició pública, d’acord amb els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.   
 
La secretària de la Comissió d’Avaluació,  
 
 
 

Núria Maestro Palomar 

Barcelona, 15 de febrer de 2017 



DNI
CODI 

PLAÇA
DESCRIPCIÓ  LLOC UNITAT ORGÀNICA

ASSIGNACIÓ POSTERIOR A LA 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA, 

COMPARADA AMB LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

DEFINITIVA

TOTAL 
PUNTS

040894315Q C24 GENÈRIC/A ÀREA MIXTA VIGILÀNCIA CP MAS D'ENRIC NOVA ASSIGNACIÓ 27,23

043737764K C43 GENÈRIC/A SERVEI INTERIOR CP QUATRE CAMINS NOVA ASSIGNACIÓ 41,68

043715661K C8 GENÈRIC/A SERVEI INTERIOR CP BRIANS 2 CANVI ASSIGNACIÓ ABANS C4 49,01

043747507N C4 GENÈRIC/A SERVEI INTERIOR CP BRIANS 1 NOVA ASSIGNACIÓ 45,435

043719607B C8 GENÈRIC/A SERVEI INTERIOR CP BRIANS 2 CANVI ASSIGNACIÓ ABANS C24 47,797

ASSIGNACIÓ POSTERIOR A LA PUBLICACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA

ANNEX 1 ACORD 15.02.2017
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