
 

JUS021-14 Titulat/da superior psicòleg/oga, A1-23, al Centre Penitenciari 

d'Homes a Barcelona del Departament de Justícia (14.01.14) 
Els Centres Penitenciaris del Departament de Justícia necessiten cobrir un lloc de 

treball vacant de titulat/ada superior psicòleg/oga, A1-23, al Centre Penitenciari 

d’Homes a Barcelona.  
  
Ref. JUS/021/2014 
  
  
1.      Descripció del lloc de treball 
  
Nom del lloc:                     titulat/ada superior psicòleg/oga 
Grup:                               A1 
Nivell:                              23 
Horari:                             especial 
Unitat directiva:                 Centre Penitenciari d’Homes a Barcelona 
Localitat:                          Barcelona         
Centre de treball:               c. Entença, 155 
  
  
2.      Requisits de participació 
  

■   Condició indispensable ser personal funcionari de carrera del cos de 

titulació superior psicologia de la Generalitat de Catalunya, en situació 

administrativa de servei actiu en aquest cos. 

  
  
3.      Funcions del lloc de treball 

  

■   Estudiar la personalitat dels interns des de la perspectiva de la ciència de la 

psicologia i d’acord amb els seus mètodes qualificant i avaluant els trets 

temperamentals i caracterials, les aptituds, les actituds i el sistema 

dinamicomotivacional i, en general, tots els sectors i trets de la personalitat 

que jutgi d’interès i comprendre la manera de ser i d’actuar de l’ observat. 

■   Dirigir l’aplicació i la correcció dels mètodes psicològics més adequats per a 

l’estudi de cada intern, interpretar i valorar les proves psicomètriques i les 

tècniques projectives, i fer-ne la valoració conjunta amb les altres dades 

psicològiques; li correspon la redacció de l’informe aportat als equips i la de 

l’informe psicològic final que s’ha d’integrar en la proposta de classificació o 

en el programa de tractament. 

■   Assistir com a vocal a les reunions dels equips d’observació o de tractament 

i participar en llurs acords i actuacions. 

■   Estudiar els informes dels educadors i contrastar l’aspecte psicològic de 

l’observació directa del comportament amb els altres mètodes, i procurar, en 

col·laboració amb els educadors, el perfeccionament de les tècniques 

d’observació. 

■   Aconsellar sobre l’orientació professional, col·laborant estretament amb el 

pedagog, si n’hi ha a l’equip, als interns observats que ho necessitin i les 

circumstàncies dels quals ho facin factible, en especial els joves. 



■   Executar els mètodes de tractament de naturalesa psicològica assenyalats 

per a cada intern, especialment els d’assessorament psicològic individual i 

en grup, les tècniques de modificació d’actituds i les de teràpia de 

comportament.  

■   Intervenir aplicant tècniques de tractament amb el grup d’interns que li 

corresponen d’acord amb els seus coneixements i des d’una perspectiva 

multidisciplinària. 

■   Realitzar estudis d’avaluació dels interns i dels resultats del tractament. 

■   Dissenyar sistemes i tècniques d’avaluació psicològica i del comportament 

dels interns. 

■   Elaborar informes sobre els interns, basant-se en les dades obtingudes per 

ell i d’altres professionals, aportant als òrgans col·legiats corresponents 

estudis de: avaluació psicològica, avaluació inicial, valoració de l’evolució i 

resultats del tractament, pronòstic, i propostes de programa de tractament. 

■   Orientar els interns en relació amb el seu tractament. 

■   Informar els interns sobre els resultats de l’avaluació i acords dels òrgans 

col·legiats quant al seu tractament. 

■   Orientar els interns respecte a les alternatives de tractament d’acord amb 

les seves necessitats. 

■   Participar en l’elaboració i execució dels programes organitzatius, 

d’intervenció ambiental de tractament i de reintegració, juntament amb 

d’altres professionals des d’una perspectiva multidisciplinària. 

■   Participar en l’avaluació i revisió tècnica d’aquests programes. 

■   Aportar els coneixements i les tècniques propis de la seva especialitat a 

altres serveis del centre i equip directiu. 

■   Altres tasques encomanades en relació amb les seves funcions.  

  
  
4.      Aspectes que es valoraran 
  

■   Coneixements en l’àmbit penitenciari 

■   Coneixements del medi i la legislació penitenciària 

■   Coneixements informàtics (word, excel, acces) 

  
  
5.      Forma d’ocupació del lloc 
  

■   Comissió de serveis 

  
  
6.      Procediment de selecció 
  

■   Les sol·licituds es resoldran a partir de l’estudi del currículum, i un cop 

valorat aquest, els participants podran ser convocats a una entrevista i/o 

realització d’una prova. 

■   En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions 

acreditatives de la formació i experiència laboral esmentades al currículum. 



■   Els candidats/es presentats/des podran ser exclosos/es en funció dels 

resultats d’aquest procediment de selecció. 

  
  
7.      Participació 
  

■   Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a la Unitat de Selecció de 

Personal del Departament de Justícia (telèfon 93 316 42 71). 

■   Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden trametre 

el seu currículum amb fotografia a la següent adreça 

electrònica: selecciopersonal.dj@gencat.catfins al dia 24 de gener de 2014, 

inclòs. 

  

Cal especificar a l’assumpte del correu: Ref. JUS/021/2014 i NOM I 

COGNOMS. 

Per tal d’agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en 

el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS, NOM, TIPUS 

DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I 

CORREU ELECTRÒNIC. 
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