
JUS18013 Tècnic/a de gestió, A218, a la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de
Justícia (04.09.13)

La Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia necessita cobrir un lloc de
treball reservat de tècnic/a de gestió, grup A2, de nivell 18, als Serveis Centrals.
 
 
Ref. JUS/180/2013
 
1.      Descripció del lloc de treball
 
Nom del lloc:                     tècnic/a de gestió            
Grup:                               A2              
Nivell:                              18              
Horari:                              normal                 
Unitat directiva:                 D.G. de Serveis Penitenciaris
Localitat:                          Barcelona                                   
Centre de treball:               c. Aragó, 332
 
 
2.      Requisits de participació
 

■     Condició indispensable: ser personal funcionari de carrera en servei actiu del
cos de gestió d’administració general de la Generalitat de Catalunya.

 

3.      Funcions del lloc de treball
 

■      Informar els nous voluntaris sobre el processos que s’han de seguir per ser voluntaris de
presons.

■      Participar en l’organització i planificació dels cursos de formació d’aquests voluntaris,
seguint les indicacions de la cap de la Unitat i del cap del Servei.

■   Dinamitzar el voluntariat  a traves de programes marc,
■   Participar i donar recolzament al procés d’acompanyament tant a les entitats de voluntariat

com als centres penitenciaris,
■   Establir les línees de coordinació amb els referents del voluntariat dels centres penitenciaris

en la tramitació de les acreditacions dels voluntaris al centre penitenciari
■     Establir les línees de treball amb els referents de voluntariat de les entitats i del centre

penitencia per la cerca de necessitats i obrir noves vies de participació de les entitats de
voluntariat

■   Fer les acreditacions dels col·laboradors freqüents vinculats al servei de medi obert i serveis
socials en coordinació amb els responsables del centre.  Actualment hi ha més de 40
acreditats vinculats a 13 entitats

■   Manteniment i actualització de les dades dels voluntaris de presons a la base de dades del
programa del SIPC. Actualment hi ha més de 500 voluntaris acreditats vinculats a més de 30
entitats.

■   Informar i atendre les entitats de voluntariat respecte de tots aquests temes d’acord amb el
que està regulat a la Circular de voluntariat.

■   Participar i donar recolzament a la taula de Participació Social en aquelles accions i grups de
treball que se’n puguin derivar vinculades a l’àmbit del voluntariat.



■   Dinamitzar el voluntariat per obrir noves vies de col·laboració entre les entitats del territori
com a eina de participació ciutadana.

■   Participar en els grups de treball que es puguin establir amb la resta d’unitats i professionals
de la Subdirecció General vinculats a l’àmbit del voluntariat. 

 
 
4.      Aspectes que es valoraran
 

■   Coneixements informàtics entorn Windows (Word, Excel, Acces)
■   Capacitat de treball en equip.
■   Capacitat de comunicació.
■   Coneixements del programa SIPC.
■   Coneixements i/o experiència a associacions sense ànim de lucre i voluntariat.

 
 
5.      Forma d’ocupació del lloc
 

■   Comissió de serveis.
 
 
6.      Participació
 

■     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.      Procediment de selecció
 

■     Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a la Unitat de Selecció de Personal del
Departament de Justícia (telèfon 93 316 42 71).

■      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 14 de setembre de 2013, inclòs.

 
Cal especificar a l’assumpte del correu: Ref. JUS/180/2013 i NOM I COGNOMS.

Per tal d’agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible administratiu
d’administració general que en el text del correu feu constar en aquest ordre:

NIF, COGNOMS, NOM, TITULACIÓ, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT
D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC.

 


