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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ
JUS/2668/2011, de 8 de novembre, per la qual es modiiquen les bases publicades en 
la Resolució JUS/913/2010, de 24 de març, que fa pública la convocatòria del procés 
selectiu per a l’accés al cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, 
grup serveis penitenciaris (núm. de registre de convocatòria JU026).

El dia 31 de març de 2010 es publica la Resolució JUS/913/2010, de 24 de març, 
per la qual es fa pública la convocatòria del procés selectiu per a l’accés al cos tècnic 
d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris (núm. de 
registre de convocatòria JU026).

El dia 24 de maig de 2011, el Govern de la Generalitat de Catalunya acorda 
suspendre la incorporació de personal extern als centres penitenciaris de Puig de 
les Basses i Obert de Girona fins al moment en què aquests equipaments puguin 
iniciar la seva activitat.

En compliment d’aquest Acord del Govern, per mitjà de la Resolució JUS/1466/2011, 
de 8 de juny, es modifica l’apartat 11.3 de les bases de la convocatòria del procés 
selectiu per a l’accés al cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, 
grup serveis penitenciaris, per tal que la consellera de Justícia nomeni funcionaris 
els aspirants aprovats i proposats pel tribunal, que compleixin els requisits establerts 
en les bases de la convocatòria, excepte aquells a qui els hagi estat adjudicada una 
plaça en el centre penitenciari de Puig de les Basses.

Respecte a aquests darrers aspirants, atesa la impossibilitat material d’incorpo-
rar personal extern en el centre penitenciari de Puig de les Basses, i en virtut de la 
mateixa Resolució JUS/1466/2011, s’ajorna el seu nomenament i presa de possessió 
amb destinació definitiva als llocs de treball adjudicats, fins al moment en què es 
posi en funcionament l’equipament esmentat.

Amb posterioritat a l’adjudicació de places als aspirants de la convocatòria, s’ha 
produït un cert nombre de vacants sobrevingudes.

La impossibilitat de cobrir la totalitat de les vacants, en aplicació de l’Acord del 
Govern de 2 d’agost de 2011, comporta trastorns pel desenvolupament de les tasques 
en les diferents unitats i dificulta la cobertura de serveis.

Així, es considera procedent modificar de nou les bases de la convocatòria 
JU026 per poder nomenar funcionaris, amb destinació provisional en les vacants 
sobrevingudes, aquells aspirants pendents de ser nomenats i destinats al centre pe-
nitenciari de Puig de les Basses, sempre que optin pel nomenament amb destinació 
provisional de forma voluntària.

En conseqüència, segons estableix l’Acord GOV/129/2008, de 8 de juliol, d’atri-
bució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de 
funció pública, modificat per l’Acord GOV/90/2009, de 26 de maig,

RESOLC:

Modificar l’apartat 11.3 de les bases de la convocatòria de l’annex 1 de la Resolució 
JUS/913/2010, de 24 de març, per la qual es fa pública la convocatòria del procés 
selectiu per a l’accés al cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, 
grup serveis penitenciaris (núm. de registre de convocatòria JU026), publicada al 
DOGC núm. 5599, de 31.3.2010, modificada per la Resolució JUS/1466/2011, de 
8 de juny, publicada al DOGC núm. 5902, de 17.6.2011, el qual queda redactat de 
la manera següent:

“11.3 Mitjançant una Resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, la consellera de Justícia nomenarà funcionaris els aspirants aprovats i 
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proposats pel tribunal que hagin aportat la documentació requerida i acreditin que 
compleixen les condicions exigides, dins del termini previst.

”No obstant això, s’ajorna el nomenament d’aquells aspirants a qui, havent superat 
el procés selectiu, els sigui adjudicada una plaça al centre penitenciari de Puig de 
les Basses, d’acord amb l’apartat 11.1 d’aquestes bases, fins al moment en què es 
posi en funcionament l’equipament esmentat.

”Durant aquest període transitori fins a la posada en funcionament del centre 
penitenciari de Puig de les Basses, i en cas que s’originin places vacants, els as-
pirants pendents de nomenament podran optar voluntàriament per ser nomenats 
funcionaris amb destinació provisional. Es procedirà a l’oferiment dels llocs de 
treball vacants a aquests aspirants, d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut en 
el resultat de la convocatòria”.

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant 
la consellera del Departament de Justícia en el termini d’un mes, a comptar de l’en-
demà de la seva publicació; o directament recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 116 i 
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10 i 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
respectivament.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de novembre de 2011

M. PILAR FERNÁNDEZ BOZAL

Consellera de Justícia
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