
JUS055-14 Tècnic/a superior, A1-23, al Centre Penitenciari Ponent del 

Departament de Justícia (19.02.14) 
Els Centres Penitenciaris del Departament de Justícia necessiten cobrir un lloc de 

treball per substitució d’una baixa per malaltia de tècnic/a superior, grup A1, 

de nivell 23, al Centre Penitenciari Ponent. 
  
Ref. JUS/055/2014 
  
  
1.      Descripció del lloc de treball 
  
Nom del lloc:                     tècnic/a superior 
Grup:                               A1     
Nivell:                              23               
Horari:                             especial                 
Unitat directiva:                 Centre Penitenciari Ponent 
Localitat:                          Lleida                                                            
Centre de treball:               c. Victòria Kent, s/n 
  
  
2.      Requisits de participació 
  

■   Personal funcionari de carrera en servei actiu del cos de titulació superior de 

la Generalitat de Catalunya, i tenir la llicenciatura en Dret. 

■   En segon lloc es tindrà en compte altre personal que presti o hagi prestat 

serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el punt 

4a) de l'Acord de Govern de 23/12/2013 que autoritza el nomenament de 

personal interí en llocs de treball adscrits als serveis públics essencials que 

reuneixi els requisits següents: 

         Llicenciatura en Dret 

         Certificat de coneixements de català del nivell de suficiència (C) de 

la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. 

  
  
3.      Funcions del lloc de treball 
  

■   Assistir com a vocal amb veu i vot a les sessions de la Junta de Tractament, 

aportant la informació que per la seva especialitat li correspongui. 

■   Assistir com a vocal a les reunions de l’equip multidisciplinari i aportar-ne la 

informació que correspongui. 

■   Fer l’avaluació inicial dels ingressos per dissenyar amb la resta de 

professionals el programa de tractament individualitzat. 

■   Elaborar els informes propis de la seva disciplina que se li sol·licitin per part 

de la Direcció com els que emanen dels acords de les juntes de tractament o 

a petició de qualsevol autoritat. 

■   Elaborar les estadístiques pròpies de la seva àrea que li siguin sol·licitades 

per la Direcció.  

■   Fer el seguiment del compliment de la responsabilitat civil i orientar i 

corregir les disfuncions que es produeixin donant suport als interns. 

■   Fer l’estudi per la possible aplicació de l’article 206 del Reglament 

Penitenciari, seguint les directrius marcades pel Centre Directiu. 



■   Fer mensualment una supervisió i seguiment de casos susceptibles del 

gaudiment de la llibertat condicional, d’acord amb els criteris de la circular 

2/04, així com del compliment dels criteris per l’aplicació de l’article 86.4 

■   Fer l’estudi, valoració i sol·licitud d’aplicació dels beneficis penitenciaris. 

■   Portar a terme les actuacions de suport i assessorament a les intervenció 

dels treballadors socials responsables del seguiment dels alliberats 

condicionals, d’acord amb els criteris propis de la seva disciplina 

professional. 

■   Qualsevol altra que li assigni el director, en l’exercici de les seves funcions. 

  
  
4.      Aspectes que es valoraran 
  

■   Coneixements del medi i la legislació penitenciària 

■   Experiència en l’ àmbit penitenciari. 

■   Experiència en òrgans decisoris i col·legiats.   

■   Coneixements d’ofimàtica. 

  
  
5.      Forma d’ocupació del lloc 
  

■   Comissió de serveis per substitució o nomenament de personal interí per 

substitució. 

  
  
6.      Participació 
  

■   Els interessats que reuneixin els requisits de participació han de trametre el 

seu CV amb fotografia a la següent adreça 

electrònica: selecciopersonal.dj@gencat.cat fins al dia 1 de març de 

2014, inclòs. 

■   Especificar: 

-  en l’assumpte del correu electrònic:  JUS/055/2014 cognoms i nom, 

-  en el cos del correu electrònic: NIF, cognoms i nom, tipus de 

vinculació administrativa, departament d’adscripció, telèfons de 

contacte i correu electrònic. 

■   Per a qualsevol aclariment podeu trucar al telèfon 93 316 42 71 de la Unitat 

de Selecció de Personal del Departament de Justícia. 

  
  
7.      Procediment de selecció 

  
■   Verificació dels requisits de participació i estudi del currículum per valorar 

aspectes relacionats amb el lloc de treball a cobrir. 

■   En funció dels resultats obtinguts, els candidats poden ser convocats a una 

entrevista personal i/o prova per ampliar la informació detallada en el 

currículum i valorar aspectes relacionats amb les competències 

professionals. 

mailto:selecciopersonal.dj@gencat.cat


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

acreditatives de la formació i de l’experiència laboral esmentades en el 

currículum. 

■   Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció 

dels result 

 


