
 

JUS165-16 Responsable d'organització i gestió de processos, A/B-23, de la 

Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de 

Justícia (05.05.16) 
La Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia necessita 

cobrir un lloc de treball de responsable d’organització i gestió de processos, grups A 

i B, nivell 23, per substitució d’una baixa per maternitat. 
  
Ref. JUS/165/2016 
  
  
1.      Descripció del lloc de treball 
  
Nom del lloc:                Responsable d’organització i gestió de processos 
Grup:                          A/B 
Nivell:                         23 
Horari:                        Normal 
Unitat directiva:           Direcció General de Serveis Penitenciaris 
Centre de treball:          C/ Aragó, 332 
                                 Barcelona 
  
                                  
2.      Requisits de participació 
  

■   Personal funcionari de carrera del cos superior o del cos de gestió 

d'administració general de la Generalitat de Catalunya. 

■   Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1) de la 

Direcció General de Política Lingüística o equivalent. 

  
3.      Funcions 
  

■   Analitzar i avaluar, conjuntament amb els òrgans de la Direcció General, les 

necessitats concretes del personal penitenciari per categories, d'acord amb 

el desplegament del Pla d'Equipaments penitenciaris. 

■   Elaborar propostes de redistribució d'efectius del personal de centres 

penitenciaris i serveis socials en l'àmbit d'execució penal i, col·laborar en el 

disseny i implementació dels cronogrames d'incorporació de personal en els 

processos de la posada en funcionament dels nous equipaments. 

■   Fer el seguiment i la valoració de la tipologia de les incidències produïdes del 

personal penitenciari.  

■   Analitzar i valorar la formació impartida per organitzacions sindicals i altres 

organismes externs al Departament de Justícia, per tal d'unificar criteris i 

determinar quines activitats són susceptibles de compensació d'hores per al 

personal penitenciari. 

■   Proposar la implantació dels procediments d'acollida del personal i 

d'avaluació del rendiment i elaborar propostes sobre motivació de personal i 

de millora de l'organització. 

■   A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que 

l'ocupi (art. 66 del Decret Legislatiu 1/1997). 

  



4.      Aspectes a valorar 
  

■   Llicenciatura o grau en Dret. 

■   Coneixements: 

-      Normativa i organització de l'àmbit penitenciari, de Funció Pública i de 

Procediment Administratiu. 

-      Tècniques i eines de gestió dels recursos humans 

-      Programes informàtics específics de gestió de personal: Gestió Expedients 

de Personal (SIP), Sistema d'informació Penitenciari Català (SIPC), 

Registre Informàtic del Sistema Integral de Personal (GIP) i portal ATRI. 

-      Programes informàtics generals relacionats amb l'entorn Windows, Excel i 

Access. 

■   Experiència en: 

-      Normativa i organització de l'àmbit penitenciari de Funció Pública i de 

Procediment Administratiu. 

-      Gestió de personal dels recursos humans. 

-      Ús d'aplicatius informàtics: Excel, Power Point, Word, Access. 

  

5.      Forma d’ocupació 
  

■   Comissió de serveis 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 15 de maig de 

2016. 

■   Especificar: 

-  en l’assumpte del correu electrònic: JUS/165/2016 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. 

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 resultats obtinguts en les diferents etapes. 

■   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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