
 

JUS170-16 Cap de programes d'atenció especialitzada, A-23, del Centre 

Penitenciari Ponent dels Centres Penitenciaris del Departament de 

Justícia (09.05.16) 
El Centre Penitenciari Ponent dels Centres Penitenciaris del Departament de Justícia 

necessita cobrir un lloc de treball vacant de cap de programes d’atenció 

aspecialitzada, grup A, nivell 23. 
  
Ref. JUS/170/2016 
  
  
1.      Descripció del lloc de treball 
  
Nom del lloc:                Cap de programes d’atenció especialitzada 
Grup:                          A 
Nivell:                         23 
Horari:                        Especial 
Unitat directiva:           Centres Penitenciaris 
Centre de treball:          Centre Penitenciari Ponent 
                                 C/ Victòria Kent s/n 
                                 Lleida 
  
  
2.      Requisits de participació 
  

■   Personal funcionari de carrera d’algun dels cossos següents de la Generalitat 

de Catalunya: 

         Cos superior d’administració general 

         Cos de titulació superior serveis penitenciaris 

         Cos de titulació superior psicologia 

         Cos de titulació superior pedagogia 

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

Direcció General de Política Lingüística, o equivalent. 

  
3.      Funcions 
  

■   Impulsar, planificar, supervisar i avaluar els programes d’atenció 

especialitzada que es portin a terme en el centre penitenciari. 

■   Dur a terme les actuacions necessàries per tal de garantir la coordinació dels 

programes de la seva àrea amb la resta de programes del centre. 

■   Coordinar la tasca dels/de les professionals encarregats/ades del disseny i 

l’execució dels programes d’atenció especialitzada. 

■   Elaborar les propostes d’adquisició en material i despeses necessàries per al 

funcionament de les activitats de la seva àrea. 

■   Coordinar i gestionar la participació dels recursos comunitaris en els 

programes de la seva àrea. 



■   Exercir la resta de competències que li atribueixi l’ordenament jurídic vigent 

i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves 

competències professionals. 

  

4.      Aspectes a valorar 
  

■   Llicenciatura o grau en Dret, o en Psicologia, o en Pedagogia o en 

Criminologia. 

■   Coneixement del món penitenciari. 

■   Coneixements previs en les funcions encomanades. 

  

5.      Forma d’ocupació 
  

■   Encàrrec de funcions. 

  
  
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 19 de maig de 

2016. 

■   Especificar: 

-  en l’assumpte del correu electrònic: JUS/170/2016 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. 

■   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. 

  

mailto:selecciopersonal.dj@gencat.cat


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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