
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/860/2014, de 15 d'abril, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits
i capacitats per a la provisió de 6 llocs de cap de l'Àrea Funcional del Centre Penitenciari Puig de les
Basses, dependent de la Direcció General de Serveis Penitenciaris (convocatòria de provisió núm.
JU/CP004/2010).

Mitjançant la Resolució JUS/3172/2010, d’1 d’octubre, es va fer pública la convocatòria de concurs específic de
mèrits i capacitats per a la provisió de 6 llocs de cap de l’Àrea Funcional del Centre Penitenciari Puig de les
Basses, dependent de la Direcció General de Serveis Penitenciaris (convocatòria de provisió núm.
JU/CP004/2010), publicada al DOGC núm. 5731, de 8.10.2010.

Atesos l’Acord de Govern de data 30 de novembre de 2010, que estableix la suspensió d’incorporació de
personal derivada de les convocatòries de processos de provisió, i l’Acord de Govern de 25 de març de 2014,
que aixeca aquesta suspensió i insta el Departament de Justícia a resoldre els concursos de provisió per cobrir
els llocs del Centre Penitenciari Puig de les Basses;

Atès que la base 12.6 de la convocatòria estableix, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 del Decret
123/1997, de 13 de maig, que es podrà prorrogar el termini de cessament fins a un màxim de tres mesos,
sempre que aquesta pròrroga sigui indispensable i motivada per les necessitats del servei;

Vist que s’han complert les especificacions i els requisits exigits en la convocatòria;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions
complementàries;

Vist que, en data 9 d’abril de 2014, la Junta de Mèrits i Capacitats, ateses les renúncies presentades, va emetre
una nova proposta de resolució en substitució de l’anterior proposta emesa en data 25 de gener de 2012,
d’acord amb el que estableixen els apartats 9.4 i 10.2 de les bases de la convocatòria;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

−1 Nomenar cap de l’Àrea Funcional les persones funcionàries, identificades pel seu NIF, que s’indiquen a
l’annex d’aquesta Resolució. Aquestes persones cessaran en el seu lloc de treball en data 9 de juny de 2014.

 

−2 De conformitat amb la base 10.2 de la convocatòria, les persones que hagin obtingut una altra destinació
definitiva mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateix període de temps, disposen del termini de 10
dies a partir de la data de publicació de la present Resolució al DOGC per presentar renúncia a la destinació
adjudicada.

En el cas que no es presenti renúncia en el termini establert, s’entendrà que s’opta pel lloc de treball, el
nomenament del qual s’hagi publicat en una data anterior al DOGC.

 

−3 D’acord amb la base 12.3, les persones funcionàries nomenades prendran possessió del lloc de treball
l’endemà del cessament, llevat que s’acrediti documentalment un canvi de localitat de residència. En aquest
cas, la presa de possessió s’efectuarà en el termini de 15 dies comptats a partir del cessament.
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant aquest òrgan en el termini d’un mes, d’acord amb el que
estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu
competent de Barcelona en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 14.2, 25 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis
a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC. Transcorregut un mes de la interposició del recurs de
reposició sense que se’n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar un recurs
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què es produeixi l’acte
presumpte desestimatori del recurs.

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

 

Barcelona, 15 d’abril de 2014

 

P. d. (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013)

Enric Colet

Secretari general

 

Annex

 

Nomenament de caps de l’Àrea Funcional corresponents a la convocatòria JU/CP004/2010

 

NIF Nom del lloc Nivell Centre Localitat

040892881P Cap de l’Àrea Funcional 19 CP Puig de les Basses Figueres

009766317B Cap de l’Àrea Funcional 19 CP Puig de les Basses Figueres

009772831Q Cap de l’Àrea Funcional 19 CP Puig de les Basses Figueres

040433307C Cap de l’Àrea Funcional 19 CP Puig de les Basses Figueres

040432701N Cap de l’Àrea Funcional 19 CP Puig de les Basses Figueres

 

 

(14.107.015)
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