
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/1602/2019, de 13 de juny, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants
admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu per proveir 301 places de l'àmbit funcional
d'execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2), educació
social (núm. de registre de convocatòria JU029).

Mitjançant la Resolució JUS/649/2019, de 15 de març, modificada per la Resolució JUS/721/2019, de 22 de
març (DOGC núm. 7835, de 20.3.2019), es van aprovar les bases reguladores de la convocatòria del procés
selectiu per proveir 301 places de l'àmbit funcional d'execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de
Catalunya (grup A, subgrup A2), educació social (núm. de registre de convocatòria JU029).

Per la Resolució JUS/1393/2019, de 21 de maig, es va suspendre el termini d'aprovació i publicació de les
llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses establert a la Resolució JUS/649/2019. La
suspensió va quedar sense efecte amb la notificació, a totes les persones interessades, de les resolucions
relatives als recursos de reposició amb sol·licituds de suspensió interposats.

De conformitat amb el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la base 6 de la Resolució JUS/649/2019 esmentada;

 

Resolc:

 

−1 Aprovar i fer pública la llista provisional de les persones admeses i excloses a la convocatòria del procés
selectiu per proveir 301 places de l'àmbit funcional d'execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de
Catalunya (grup A, subgrup A2), educació social (núm. de registre de convocatòria JU029).

 

−2 Fer pública la llista provisional de les persones admeses que, en relació amb el segon exercici de la primera
prova, preguntes curtes de caràcter teoricopràctic, estan exemptes de fer-lo i/o han de fer-lo de manera
parcial o total.

 

−3 Fer públiques aquestes llistes provisionals esmentades a través del tauler d'anuncis de la seu electrònica de
la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat), i al web del Departament de Justícia
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/ d'acord amb el que
estableixen les bases 6.1 i 8.1.1 de la resolució de la convocatòria.

 

−4 Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la
publicació d'aquesta Resolució al DOGC, per esmenar els defectes de la seva sol·licitud o per complementar la
documentació que correspongui, mitjançant la presentació telemàtica de la sol·licitud d'al·legacions i d'esmena
de documentació que es podrà obtenir al web del Departament de Justícia
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/

 

−5 Les persones aspirants excloses per manca de pagament o pagament incomplet de la taxa que preveu el
punt 3 de l'annex 3 de les bases de la convocatòria, hauran de fer el pagament de la taxa establerta a la carta
de pagament de forma immediata amb qualsevol targeta de dèbit o crèdit a través del web de l'entitat
col·laborada CaixaBank, SA, o bé imprimint la carta de pagament i abonant-la mitjançant els caixers
automàtics Servicaixa de l'entitat col·laboradora CaixaBank, SA.

La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no-acreditació a l'efecte d'exempció,
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determinarà l'exclusió de la persona sol·licitant en les llistes definitives de persones aspirants admeses i
excloses.

 

−6 En el cas que les persones aspirants que figurin com a excloses no esmenin dins el termini els defectes que
siguin imputables, o no adjuntin la documentació preceptiva que n'hagi motivat l'exclusió, s'arxivarà la seva
sol·licitud sense cap altre tràmit, considerant que desisteixen en la seva petició.

 

Barcelona, 13 de juny de 2019

 

Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Patrícia Gomà i Pons

Secretària general

 

(19.164.017)
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