
 

JUS144-16 Tècnic/a superior, A-21, a la Direcció General de Serveis 

Penitenciaris del Departament de Justícia (06.05.16) 
La Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia, necessita 

cobrir un lloc de treball vacant de tècnic/a superior, grup A, nivell 21. 
  
Ref. JUS/144/2016 
  
  
1.      Descripció del lloc de treball 
  
Nom del lloc:                 Tècnic/a superior 
Grup:                           A 
Nivell:                          21 
Horari:                         Normal 
Unitat directiva:            Direcció General de Serveis Penitenciaris 
Centre de treball:          Carrer Aragó, 332 
                                  Barcelona 
                                  
                                  
2.      Requisits de participació 

■   Personal funcionari de carrera del cos superior d'administració general de la 

Generalitat de Catalunya. 

■   En cas que no es presenti cap funcionari, es tindrà en compte persones que 

prestin o hagin prestat serveis a l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya, d'acord amb el punt 3.1.b) de l'Acord de Govern de 12 de maig 

de 2015, que compleixi els requisits següents: 

-      Títol de doctor, de llicenciat, d’enginyer, d’arquitecte o equivalent. 

-      Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1) 

de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. 

  

3.      Funcions 
■   Fer el seguiment i elaborar els informes de resposta a les preguntes i 

queixes de les institucions que tenen relació amb la Direcció General de 

Serveis Penitenciaris (Parlament de Catalunya, Síndic de Greuges, 

Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura, Defensor del Pueblo, etc.). 

■   Elaborar continguts i notícies en l’àmbit dels serveis penitenciaris en 

coordinació amb l’Oficina de Comunicació del Departament de Justícia. 

■   Redactar qualsevol tipus d’informe, carta o escrit relacionat amb la tasca de 

la Direcció General de Serveis Penitenciaris. 

■   Col·laborar amb els equips de treball de cooperació i comunicació de les 

Institucions Europees (Consell d’Europa i Unió Europea), de l’organització 

europea de Presons EUROPRIS, així com d’altres xarxes de cooperació 

internacional de l’àmbit dels serveis penitenciaris i d’execució penal, o 

d’altres direccions generals de serveis penitenciaris d’altres països, de dins i 

fora de la Unió Europea. 

■   Qualsevol altra funció que li encarreguin. 

  



4.      Aspectes a valorar 
■   Experiència prèvia en l'exercici de funcions semblants a les pròpies del lloc. 

■   Capacitat de treball en equip. 

■   Capacitat de síntesi i redacció de continguts. 

■   Capacitat analítica. 

■   Coneixements de l’organització i funcionament dels serveis d’execució penal 

de Catalunya. 

■   Coneixements a nivell d’usuari de la base de dades del Sistema d’Informació 

Penitenciari Català (SIPC) 

■   Coneixements a nivell d’usuari d’entorns de treball CMS 

■   Coneixements de llengües estrangeres: anglès i  francès. 

■   Coneixement alt oral i escrit de la llengua anglesa. 

  

5.      Forma d’ocupació 
  

■   Comissió de serveis o nomenament de personal interí. 

  
  
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 16 de maig de 

2016. 

■   Especificar: 

-  en l’assumpte del correu electrònic: JUS/144/2016 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 93 214 02 10 de la Unitat 

Tècnica de Selecció 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. 

■   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 resultats obtinguts en les diferents etapes. 
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■   Atès el gran volum de persones interessades en participar en el processos 

de selecció d’aquest Departament, només donarem resposta als candidats 

que compleixin amb els requisits de participació. 

  

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades de 

caràcter personal que ens faciliteu s’integraran en un fitxer del Departament 

de Justícia anomenat Selecció i provisió, amb la finalitat de gestionar els 

processos de selecció i provisió de personal funcionari, personal laboral i 

personal interí del Departament de Justícia. 
  

L’òrgan administratiu responsable d’aquest fitxer és la Direcció de Serveis 

del Departament de Justícia i podeu exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud adreçada a la seu d’aquest òrgan 

(carrer Pau Claris, 81, 08010 Barcelona) o a l’adreça 

electrònica protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat. 
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