
JUS258-13 Diplomat/da assistent/a social, A2-19, al Centre 

Penitenciari Quatre Camins dels Serveis Socials Àmbit Penal a Barcelona 

del Departament de Justícia (13.12.13) 
Els Centres Penitenciaris del Departament de Justícia necessiten cobrir un lloc de 

treball vacant de diplomat/ada assistent/a social, grup A2, de nivell 19, als Serveis 

Socials Àmbit Penal a Barcelona, Centre Penitenciari Quatre Camins. 
  
Ref. JUS/258/2013 
  
  
1.      Descripció del lloc de treball 
  
Nom del lloc:                     diplomat/ada assistent/a social 
Grup:                               A2 
Nivell:                              19 
Horari:                              especial 
Unitat directiva:                 Serveis Socials Àmbit Penal a Barcelona – CP Quatre 

Camins 
Localitat:                          La Roca del Vallès 
Centre de treball:               carretera del Masnou a Granollers km 13,4 
  
  
2.      Requisits de participació 
   

■   Condició indispensable: ser personal funcionari de carrera en servei 

actiu del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, especialitat 

assistència social.   

  
  
3.      Funcions del lloc de treball 
  

■   Atendre les demandes de la població interna preventiva, penada i en 

llibertat condicional, i si s’escau, fer el seguiment durant un període 

determinat dels/de les alliberats/des definitius/ves. 

■   Atendre la família i l’entorn relacional dels/de les interns/es. 

■   Treballar de manera coordinada amb la xarxa de serveis socials bàsics i 

especialitzats. 

■   Coneixement de l’entorn de l’ intern/a mitjançant visites a domicili i reunions 

de coordinació amb la xarxa pública en general.  

■   Establir mecanismes d’informació, assessorament i orientació social. 

■   Atendre totes les actuacions que l’ordenament penitenciari determini en el 

marc de la prestació d’assistència social i comunitària a la població reclusa i 

emetre els informes socials que li siguin requerits pels òrgans administratius 

i judicials competents. 

■   Planificar i gestionar plans d’intervenció dirigits als/a les interns/es i les 

seves famílies i entorn relacional. 

■   Coordinar i treballar amb la resta de membres de l’equip multidisciplinari i 

participar activament en els programes específics així com prendre els 

acords propis de la seva disciplina.  

■   Recollir la documentació de la informació social obtinguda en el 

desenvolupament de llurs funcions, arxivar-la i custodiar-la en llur 

departament.  



  
4.      Aspectes que es valoraran 
  

■   Coneixement del món penitenciari. 

■   Coneixements en relació amb les tasques que se li assignen.  

  
  
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 a 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.cat fins al dia 23 de desembre de 

2013, inclòs. 

  

Cal especificar a l’assumpte del correu: Ref. JUS/258/2013 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, 

TITULACIÓ, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, 

TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC. 
 

mailto:selecciopersonal.dj@gencat.cat

