
 

JUS260-13 Tècnic/a superior, A1-23, al Centre Penitenciari Lledoners del 

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

treball vacant de tècnic/a superior, grup A1, de nivell 23, al Centre Penitenciari 

Lledoners.  
  
Ref. JUS/260/2013 
  
  
1.      Descripció del lloc de treball 
  
Nom del lloc:                     tècnic/a superior 
Grup:                               A1 
Nivell:                              23 
Horari:                             especial 
Unitat directiva:                 Centre Penitenciari Lledoners 
Localitat:                          Sant Joan de Vilatorrada 
Centre de treball:               carretera de Manresa a Solsona, km 37 
  
  
2.      Requisits de participació 
  

■   Condició indispensable ser personal funcionari de carrera del cos 

superior d’administració general de la Generalitat de Catalunya, en situació 

administrativa de servei actiu en aquest cos. 

■   Llicenciatura en dret 

  
  
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 

  
  
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 
  

■   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. 

■   Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a la Unitat de Selecció de 

Personal del Departament de Justícia (telèfon 93 316 42 71). 

  

Cal especificar a l’assumpte del correu: Ref. JUS/260/2013 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, TIPUS 

DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I 

CORREU ELECTRÒNIC 

mailto:selecciopersonal.dj@gencat.cat


 


