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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

COMISSIÓ D’AVALUACIÓ 

 
 

Convocatòria  de concurs general de mèrits i capaci tats per a la provisió de llocs de treball del 
cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Cat alunya, grup de serveis penitenciaris 
(convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2015)   

 
 
Reunida la Comissió d’Avaluació en data 5.10.2016   
 
ACORDA : 
 
Primer: Acceptar les renúncies a la participació  presentades per les persones identificades amb el 
NIF següent:  
   

NIF 
032683507R 
035094392A 
035104007G 
038076730T 
038459440J 

040436150B 
040896517X 
041666243H 
043421435B 
044011994E 
044017201P 
046765489A 

047275087J 
071726896Q 
0X7524055L 

 
 
Segon: Acceptar les renúncies parcials de les persones identificades amb els NIF següents: 
 

NIF Renúncia acceptada  
005613623J codis C4, C8  i C12 

043721102B codi C33 
043748965K codi C7 
073157384L codis C32,C33,C34,C35,C31,C48, C26 i  C16 

 
 
Tercer: Excloure els funcionaris identificats amb els DNI 035007521A i 043744999B, per deixar 
d’estar en situació de servei actiu d’acord amb les bases 3 i 4 de la convocatòria. 
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Contra aquests actes les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el conseller 
del Departament de Justícia en el termini d’un mes,  a comptar de l’endemà de la seva exposició 
pública, d’acord amb els articles  112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.   
 
Quart: Fer públics els criteris de valoració de mèrits així com el llistat de formació valorada  
(annex1). En cas de presentar al·legacions sobre la valoració de cursos, es recomana aportar el 
programa del curs corresponent.  
 
D’acord amb els criteris de valoració de mèrits i el Registro de Universidades, Centros y Títulos del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, s’acorda valorar com a màsters oficials els següents: 
 

- Màster en Sistema de justícia penal. Universitat de Lleida 
- Màster  de Criminologia i execució penal. Universitat Autònoma de Barcelona.  

 
Cinquè: Resoldre les situacions d’empat entre els concursants de conformitat amb el disposa el punt 
8.2 de les bases de la  convocatòria, i si persisteix l’empat, d’acord amb l’ordre successiu de la resta 
de  mèrits establert a les bases de la convocatòria.  
 
Sisè: Fer publica la valoració provisional dels mèrits i capacitats  dels concursants admesos 
(annex 2) 
 
Setè:  Fer pública la proposta provisional de resolució del concurs  (annex 3). 
 
Contra aquest acte les persones interessades poden formular les observacions o les al·legacions que 
considerin pertinents en el termini dels deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data 
d’exposició pública. 
 
Es recorda als concursants que la proposta publicada és provisional i per tant, susceptible de 
modificació en base a les al·legacions que puguin ser presentades i estimades per la Comissió 
d’Avaluació, amb la qual cosa la proposta definitiva de resolució pot presentar variacions respecte la 
que es fa pública mitjançant aquest acte.  
 
Vuitè: Fer públic el present Acord en data 5 d’octubre de 2016.  
 
 
La secretària de la Comissió d’Avaluació. 
 
 
 
 
 
Núria Maestro Palomar 

Barcelona, 5 d’octubre de 2016 
 


