Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

ANUNCI per a la realització de substitucions de personal de tractament dels centres
penitenciaris i centres educatius de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i
Atenció a la Víctima del Departament de Justícia (ref. núm. JUS/134/2020)
Termini de presentació de sol·licituds: 14 d’abril de 2020

1. OBJECTE DE L’ANUNCI
El Departament de Justícia té la necessitat de poder cobrir amb urgència substitucions als
centres penitenciaris i centres educatius de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i
Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, que es relacionen a continuació:
 Centres penitenciaris


Cos de Titulació Superior Psicologia



Cos de Diplomatura Treball Social



Cos de Diplomatura Educació Social

Centre de treball

Localitat

Centre Penitenciari Brians 1

Carretera de Martorell a Capellades, km 23
08635 Sant Esteve Sesrovires

Centre Penitenciari Brians 2

Carretera de Martorell a Capellades, km 23
08635 Sant Esteve Sesrovires

Centre Penitenciari de Dones de
Barcelona

Carrer del Doctor Trueta, 76-98
08005 Barcelona

Centre Penitenciari de Joves

Carretera del Masnou a Granollers, km 13,425
08430 La Roca del Vallès

Centre Penitenciari de Lledoners

Carretera C-55, de Manresa a Solsona, Km 37
08250 Sant Joan de Vilatorrada

Centre Penitenciari Mas d’Enric

Travessia Comella Moro, 15
43764 El Catllar

Centre Penitenciari Ponent

Carrer de Victoria Kent, s/n
25199 Lleida

Centre Penitenciari Puig de les
Basses

Raval Disseminat, 53 (Crta. de Llers - GIP-5107)
17600 Figueres

Centre Penitenciari Quatre Camins

Carretera del Masnou a Granollers, km 13,425
08430 La Roca del Vallès

Aragó, 332
08009 Barcelona
Tel. 93 214 01 00
Fax 93 214 03 09
justicia.gencat.cat
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 Centres educatius


Cos de Titulació Superior Psicologia



Cos de Diplomatura Treball Social
Centre de treball

Localitat

Centre Educatiu L’Alzina

C. Garraf, Masia de Bon
Retorn
Palau-solità i Plegamans

Centre Educatiu Can
Llupià

C. Germans Desvalls, 58-60

Centre Educatiu Els
Til·lers

C. Mossos d’Esquadra, 3

Observacions

Es recomana
consultar la
disponibilitat d’accés
amb transport públic.

Barcelona

Mollet del Vallès

Es recomana
consultar la
disponibilitat d’accés
amb transport públic.

Mas Moió, 12
Centre Educatiu Oriol
Badia

Masia Can Cúgols

No disposa d’accés
amb transport públic.

Guardiola de Font-Rubí
C. Lluís Santaló i Sors, 1
Centre Educatiu Montilivi
Girona
Centre Educatiu El
Segre

C. Rufea, 68

Es recomana
consultar la
disponibilitat d’accés
amb transport públic.

Lleida

2. FUNCIONS DELS LLOCS DE TREBALL
A continuació es relacionen les funcions principals a desenvolupar en cadascun d’aquests
llocs de treball.
 Llocs del cos de titulació superior Psicologia en centres penitenciaris
− Aplicar tècniques i instruments de diagnosi psicològica i d’avaluació, especialment

aquelles relacionades amb la identificació dels factors de risc i de protecció relacionats
amb les conductes delictives, duent a terme pronòstics de conducta futura.
− Executar i avaluar activitats grupals en el marc de programes d’intervenció terapèutica,

motivacionals i organitzatius per al tractament psicològic de les persones ingressades en
centres penitenciaris.
− Fer atenció psicològica personalitzada i integral de les persones assignades, d’acord amb

les circumstàncies i evolució personal de l’usuari/ària, actuant de manera coordinada i
amb una orientació multidisciplinar.
− Executar i avaluar programes de prevenció de conductes problema especialment vinculats

amb l’activitat delictiva.
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− Detectar i intervenir davant de situacions de risc personal aplicant, si és procedent, els

protocols establerts.
− Elaborar els informes propis de la seva disciplina a demanda de l’autoritat judicial, del

Ministeri Fiscal o del departament competent en matèria d’execució penal en relació amb
els interns sota la seva supervisió.
− Atendre i informar sobre peticions, queixes i recursos dels/de les interns/es, relacionats

amb la seva disciplina i/o actuació.
− Coordinar i derivar els/les interns/es als serveis de la xarxa comunitària, tant de caire

general com específic.
− Participar en els equips multidisciplinars i els òrgans col·legiats legalment establerts,

defensant les seves propostes sobre els casos assignats en les matèries de decisió
pròpies dels òrgans esmentats.
 Llocs del cos de diplomatura Treball Social en centres penitenciaris
−

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.

−

Conèixer l’entorn dels/de les interns/es 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
l’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.
 Llocs del cos de diplomatura Educació Social en centres penitenciaris
−

Atendre les demandes individuals de la població preventiva i penada i fer el seguiment
durant tot el període d’internament.

−

Executar i avaluar activitats grupals en el marc de programes d’intervenció socioeducativa general de les persones ingressades en centres penitenciaris.

−

Dinamitzar els espais de convivència de la població interna a través del foment d’activitat
participatives i d’altres activitats de dinamització.
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−

Gestionar els recursos materials per optimitzar la seva utilització en el marc de les
activitats i programes de caire socioeducatiu.

−

Elaborar els informes propis de la seva disciplina a demanda de l’autoritat judicial, del
Ministeri Fiscal o del departament competent en matèria d’execució penal en relació amb
els interns sota la seva supervisió.

−

Participar en els equips multidisciplinaris i els òrgans col·legiats legalment establerts,
defensant les seves propostes sobre els casos assignats en les matèries de decisió
pròpies dels òrgans esmentats

−

Fer qualsevol altre encàrrec que li pugui ser efectuat en l’exercici de les seves funcions.

 Llocs de cos de titulació superior Psicologia en centres educatius
−

Formar part de l’equip multidisciplinari del centre, assistir i participar a les reunions a què
estigui convocat i complir les funcions que li pertoquen dins l’equip de manera conjunta
amb la resta de membres.

−

Estudiar la personalitat dels/de les interns/es des de la perspectiva de la ciència de la
psicologia i d’acord amb els seus mètodes.

−

Dirigir l’aplicació i la correcció dels mètodes psicològics més adequats per a l’estudi de
cada intern/a, interpretar i valorar les proves psicomètriques i les tècniques projectives, i
fer-ne la valoració conjunta amb les altres dades psicològiques.

−

Informar als professionals de l’equip dels problemes detectats de l’àmbit de la seva
responsabilitat professional, orientar-los sobre la forma i els recursos que pot utilitzar per
abordar-los i intervenir professionalment amb el/la menor o jove en l’àmbit de la seva
professió.

−

Identificar el recurs més adequat per a l’abordatge i el tractament dels problemes de
salut mental o de drogodependència detectats en el/la menor o jove i coordinar-se amb
els professionals responsables del recurs.

−

Elaborar i aplicar programes específics d’intervenció individual o grupal amb els/les
menors i joves internats/ades.

−

Elaborar informes psicològics sobre els/les menors i joves per a la instància judicial o
fiscal, a petició del/de la coordinador/a de l’equip o quan sigui requerit a aquest efecte
per les autoritats judicials o fiscals.

−

Assistir als actes i diligències processals a què el convoquin l’òrgan judicial competent o
el Ministeri Fiscal.

−

Conèixer els recursos psicosocials disponibles a la xarxa comunitària i participar en la
recerca de nous recursos.

−

Col·laborar en les gestions de derivació i coordinació amb els recursos psicosocials de la
xarxa comunitària dels casos en què intervingui.

−

Complir la resta de funcions que li atribueixi la normativa vigent necessàries per a la
prestació correcta dels serveis encomanats.

 Llocs del cos de diplomatura Treball Social en centres educatius
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−

Formar part de l’equip multidisciplinari del centre, assistir i participar a les reunions a què
estigui convocat i complir les funcions que li pertoquen dins l’equip de manera conjunta
amb la resta de membres.

−

Conèixer la situació familiar i social dels/ de les menors i joves internats/ades, elaborarne el diagnòstic social i la seva actualització.

−

Elaborar i aplicar estratègies de reforç en l’entorn familiar extern dels menors i joves
d’acord amb l’article 58.2 de la Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil.

−

Participar, en coordinació amb la resta de professionals de l’equip multidisciplinari, en
l’elaboració i posterior aplicació dels programes de tractament individualitzat i dels
models individualitzats d’intervenció dels/de les menors i joves interns/es.

−

Coordinar-se amb els professionals de medi obert que hagin d’intervenir un cop es
desinterni el/la menor o jove.

−

Complir la resta de funcions que li atribueixi la normativa vigent necessàries per a la
prestació correcta dels serveis encomanats.

3. JORNADA DE TREBALL I RETRIBUCIONS
Tots els llocs de treball d’aquests centres de treball tenen horari especial, el qual
s’especificarà durant el procés de selecció.
Les retribucions brutes mensuals són les següents:
−

Llocs de titulat/ada superior psicòleg/a en centres penitenciaris: 3.057,78 euros

−

Llocs de titulat/ada superior psicòleg/a en centres educatius: 2.645,02 euros

−

Llocs de diplomat/ada treball social en centres penitenciaris: 2.622,80 euros

−

Llocs de diplomat/ada treball social en centres educatius: 2.300,65 euros

−

Llocs de diplomat/ada educació social en centres penitenciaris: 2.698,77 euros

4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ


Disposar de la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o
la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i
ratificats per Espanya, els sigui aplicada la lliure circulació de treballadors. Els estrangers
hi poden participar en els termes que determina l'article 10.2 de la Llei orgànica 4/2000,
d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració
social (BOE núm. 10, de 12.01.2000), modificat per la Llei orgànica 2/2009, d’11 de
desembre (BOE núm. 299, de 12.12.2009).



Disposar de les titulacions següents:
−

Llocs de titulat/ada superior psicòleg/a: llicenciatura o grau en Psicologia.

−

Llocs de diplomat/ada treball social: diplomatura o grau en Treball Social.
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−

Llocs de diplomat/ada educació social: diplomatura o el grau universitari en
Educació Social o trobar-se en algun dels supòsits de l'article 7 de la Llei
24/2002, de 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació social en el
cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, modificat per l’article 63 de la
Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i
administratives.



Posseir el certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1) de la Direcció
General de Política Lingüística o equivalent. Les persones que no acreditin estar en
possessió del certificat de coneixements sol·licitat seran requerides per a la realització
d’una prova que es qualificarà d’apte/a o no apte/a.



Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola també hauran de tenir
coneixements de llengua castellana, nivell superior. Aquest nivell equival a haver cursat
la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol o el diploma d’espanyol (C2)
d’acord amb el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, modificat pel Reial decret
264/2008, de 22 de febrer, o equivalent així com altres títols acadèmics oficials que
acreditin el nivell de coneixement requerit per haver cursat els estudis necessaris per a
la seva obtenció en aquesta llengua. Les persones que no acreditin estar en possessió
del certificat de coneixements sol·licitat seran requerides per a la realització d’una prova
que es qualificarà d’apte/a o no apte/a.



No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs
públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir
funcions similars a les que desenvolupaven en el cas de personal laboral, del qual hagi
estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se
inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o
equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació
pública.

−

Per als llocs que tenen contacte amb menors (centres educatius i Centre
Penitenciari de Dones), no haver estat condemnat per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans, tal com
disposa l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del
menor, modificada per la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència.

La consulta la realitzarà la Sub-direcció General de Recursos Humans i Relacions Laborals
del Departament de Justícia en la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa
(PICA), prèvia autorització de la persona interessada en el formulari de sol·licitud de
participació. En el cas que no sigui possible la consulta informàtica en la Plataforma
d’Integració i Col·laboració Administrativa, s’haurà de presentar la documentació acreditativa
necessària en el termini indicat.
Tots els requisits s’hauran de complir a la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds i s’hauran de continuar complint durant tot el procés, a la
formalització del nomenament de personal funcionari interí i durant la prestació de
serveis.
Les persones participants que incorrin en inexactituds o falsedats podran ser excloses
motivadament del procés en qualsevol moment, si no compleixen els requisits.
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5. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
El procediment de selecció consistirà, en primer lloc, en l’estudi i avaluació del currículum de
les persones presentades que compleixen els requisits de participació.
Es tindrà en compte especialment les persones que disposin de:
−

Llicenciatura o grau en Criminologia

−

Màster en Criminologia i Execució Penal

−

Màster en Psicologia Forense i Criminal

−

Altres estudis universitaris (màster o postgrau) que acreditin una especialització en
delinqüència, conductes violentes, conductes additives, marginalitat).

−

Persones que treballin per entitats que donin serveis a la Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima (Justícia Juvenil, Serveis Penitenciaris, Mesures penals
alternatives, Justícia Restaurativa, Atenció a la Víctima, etc.).

−

Estudis i recerques especialitzades en l’àmbit de l’execució penal.

Posteriorment, les persones seleccionades seran convocades individualment a la realització
d’una entrevista personal (presencial o virtual) per determinar l’adequació de la persona
candidata als requeriments competencials i funcionals del lloc de treball.
La qualificació de l’entrevista serà d’apte/a o no apte/a.
Queden exemptes de realitzar l’entrevista personal les persones que hagin realitzat una
entrevista durant 2019 i 2020 per ocupar llocs dels cossos convocats en l’àmbit d’execució
penal i hagin estat declarades aptes. La llista de persones exemptes es farà pública al web
del Departament de Justícia.
6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
Les persones interessades que compleixin els requisits de participació han d’emplenar la
sol·licitud que trobaran en aquest enllaç.
El formulari de sol·licitud caldrà presentar-lo degudament emplenat i és imprescindible que
s’especifiquin el/els lloc/s i el/els centre/s en els quals s’està interessat/ada a prestar serveis.
Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació
acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats a la sol·licitud amb la finalitat de poder-los
valorar:
−

−
−

Titulació requerida per participar al/als lloc/s de treball sol·licitat/s. En el cas de participar
per a llocs d’educador/a social, acreditar la diplomatura o grau universitari en Educació
Social o acreditar que es troba en algun dels supòsits de l'article 7 de la Llei 24/2002 i
aportar la titulació universitària corresponent.
Currículum actualitzat.
Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1) de la Direcció General
de Política Lingüística o equivalent. Les persones que no acreditin estar en possessió de
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−

certificat de coneixements de nivell de suficiència (C1) de llengua catalana seran
requerides per a la realització d’una prova que es qualificarà d’apte/a o no apte/a.
Les persones participants que no disposin de la nacionalitat espanyola el Certificat
acreditatiu de coneixement de llengua castellana (C2).

També es podrà aportar la documentació acreditativa que consti relacionada al currículum
vitae i que es tindrà en compte especialment per a realitzar la selecció (especificada a
l’apartat 5 d’aquest anunci)
No obstant això, les persones participants que autoritzin que la Generalitat de Catalunya
consulti les seves dades (DNI, titulació universitària —sempre que s’hagi obtingut amb
posterioritat a l’any 1999—) a altres administracions o organismes, no caldrà que aportin
aquesta documentació.
El termini de presentació de sol·licituds és fins al 14 d’abril de 2020, a partir del dia de la
publicació d’aquest Anunci al web del Departament de Justícia i no s’admetran sol·licituds
fora d’aquest termini.
7. DESENVOLUPAMENT I RESULTAT DEL PROCÉS
Tota la informació d’aquest procés es podrà consultar al web del Departament de Justícia en
l’adreça següent: http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/
7.1 DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
a) Un cop es rebin les sol·licituds de participació, es comprovaran els requisits de
participació de cadascuna de les persones participants.
b) El Servei de Selecció i Provisió pot demanar a les persones participants que aportin la
documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que
figuren a la sol·licitud. Aquest requeriment el rebran a l'apartat La meva carpeta,
accessible des de la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat).
c) Les persones que compleixin els requisits de participació seran convocades
individualment per realitzar una entrevista personal.
8. INFORMACIÓ DEL PROCÉS
Les persones interessades a participar en aquest procés poden plantejar les consultes o
dubtes en l’adreça de correu electrònic seleccioiprovisio.dj@gencat.cat
Barcelona, 1 d’abril de 2020
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