
 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

COMISSIÓ D’AVALUACIÓ 

__________________________________________________________________________ 

 

Convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de 
treball del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social, 
àmbit funcional d’execució penal (convocatòria de provisió núm. JU/001/2020) 
__________________________________________________________________________ 
 

La Comissió d’Avaluació, reunida en data 18 de setembre de 2020, ha acordat aprovar i fer 

pública la informació següent:  

 

Primer.- La llista provisional de persones participants admeses (annex 1) i excloses (annex 

2), amb l’especificació dels motius d’exclusió i amb la indicació de si les persones participen 

de manera voluntària o forçosa en el concurs, de conformitat amb el punt 4 de les bases 

d’aquesta convocatòria. 

 

Tal com estableix el punt 11.1 de les bases de la convocatòria, les persones interessades 

disposaran de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de l’exposició pública d’aquest Acord 

per formular les observacions o reclamacions que considerin pertinents davant la Comissió 

d’Avaluació. 

 

Les esmenes, observacions o reclamacions es faran accedint, des de la seu electrònica de 

la Generalitat (http://seu.gencat.cat), a l’apartat ‘La meva carpeta’; incorporant a l’espai 

‘Al·legació’ un únic document en format pdf que inclogui tota la documentació que es 

vulgui aportar. 

 

Segon.- Informar que les persones participants que es relacionen a continuació, les quals  

ocupen un lloc de treball de manera provisional i no han fet constar la seva preferència a la 

totalitat de llocs de treball dels annexos 2 i 3 de la convocatòria, disposaran de deu dies 

hàbils a comptar de l’endemà de l’exposició pública d’aquest Acord per completar el 

document ‘Excel de llocs de treball’ que trobaran a la seu electrònica de la Generalitat 

(http://seu.gencat.cat), a l’apartat ‘La meva carpeta’. 

 

 

 

 

 

 

 

En cas que en aquest termini no s'esmeni la relació de llocs, la mancança se suplirà 

assignant els llocs omesos, d'acord amb l'ordre de la relació de llocs de treball dels annexos 

esmentats, i es consignarà al final de la llista de preferències signada per la persona 

participant 

 

 

NIF 

36966835Q 

37328666B 

41082784T 

https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica
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Tercer.- Publicar aquest Acord en data 29 de setembre de 2020, a través del tauler 

d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), a la 

intranet i al web del Departament de Justícia 

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/, d’acord amb el que estableix el punt 

10.4 de les bases de la convocatòria esmentada. 

 

La publicació d’aquest Acord substitueix la notificació individual a les persones interessades.  

La  secretària de l’Òrgan de Selecció 

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/


29/09/2020

Annex 1. Llista provisional de persones participants admeses 

NIF

CONCURSANT 

VOLUNTARI/ÀRIA-

FORÇÓS/OSA

ADMÈS/A

02522117Y VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

09730565R VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

17221664T VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

18421530W VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

32751080T VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

35033911N VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

35037377M VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

35078738N VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

35080739N VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

35108783L VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

36936907B VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

36966835Q FORÇÓS/OSA SÍ

37324619N VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

37328666B FORÇÓS/OSA SÍ

37374034T VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

38075540Y VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

38084999N VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

38426337F VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

38432827B VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

38552638S VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

38553323X VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

39166664X VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

39694583X VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

39849776E VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

40301077V VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

40306886F VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

40309007N VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

40869550E VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

40872986P VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

40888303F VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

40923576K VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

40970944D VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

41082784T FORÇÓS/OSA SÍ

43417349L VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

46116121V VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

46344291G VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

46535692E VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

77884008M VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

77907111Q FORÇÓS/OSA SÍ

78072096E VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

80036449Z VOLUNTARI/ÀRIA SÍ

Concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de diplomatura de la

Generalitat de Catalunya, educació social, àmbit funcional d'execució penal (convocatòria de provisió

núm. JU/001/2020)



29/09/2020

Annex 2. Llista provisional de persones participants excloses amb especificació del motiu d’exclusió

NIF

CONCURSANT 

VOLUNTARI/ÀRIA-

FORÇÓS/OSA

MOTIU D'EXCLUSIÓ

43734565L NO No compleix requisits establerts a la base 3 de la convocatòria.

38420106D NO No compleix requisits establerts a la base 3 de la convocatòria.

77903813F NO No compleix requisits establerts a la base 3 de la convocatòria.

40308578C NO No compleix requisits establerts a la base 4.1.3 de la convocatòria.

43629175S NO No compleix requisits establerts a la base 3 de la convocatòria.

Concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de diplomatura de la

Generalitat de Catalunya, educació social, àmbit funcional d'execució penal (convocatòria de

provisió núm. JU/001/2020)
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