STUDIUM ACADÈMIA
Convocatòria de proves selectives de 255 places del Cos de Tècnics
Especialistes del grup de serveis penitenciaris de la Generalitat de
Catalunya (Grup C, Subgrup C1)
232 places + un 10 % addicional (23) = 255 places en total




186 places – Torn lliure
46 places – Torn de promoció interna ( només es poden presentar els funcionaris de
carrera del cos d’auxiliars tècnics de SSPP si no es cobreixen passaran al torn lliure)
23 places addicionals – Torn lliure

Temari General – 10 Temes – Dogc núm. 8297, de 17.12.2020
Temari Específic – 34 Temes – Dogc núm. 8290, de 9.12.2020
Requisits Generals:
a)
b)
c)
d)
e)

Nacionalitat espanyola o de la Unió Europea
Haver complert els 16 i no superar l’edat de jubilació forçosa
Titulació de Batxillerat o tècnic (o equivalents Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny)
Capacitat funcional i psíquica (exclusions mèdiques annex 4)
No tenir antecedents penals, no haver estat separat del servei en cap de les AAPP i no
estar inhabilitat per la ocupacions públiques

Llengua catalana – nivell B2 (En cas de no acreditació s’haurà de superar la prova de català)
Termini de presentació de sol·licituds - 20 dies hàbils : Des del dijous 29 d’abril de 2021
fins al dimecres 26 de maig de 2021.

Inici de les proves i lloc: 2a quinzena del mes de setembre a Barcelona
Procediment de selecció: CONCURS-OPOSICIÓ (100 punts)
1.- Oposició (37 punts) :
a) Primera prova: Test de coneixements obligatori i eliminatori - 3 hores durada  125 preguntes tipus test de tot el Temari (28 part general i 97 part específica)
(les preguntes en blanc no es tenen en compte i les errònies descompte a raó d’1/4
part del valor de la resposta encertada)
 La qualificació és de 27 punts – per superar-la s’ha d’obtenir com a mínim 13,50 punts

S’estableix una nota de tall en l’aspirant núm. 1020
b) Segona prova: Capacitat física – obligatòria però no eliminatòria
 Realització de tres exercicis (circuit agilitat, pressió sobre banc i course navette)
 La qualificació és de 10 punts
c)Tercera prova: coneixements de llengua catalana i castellana per les persones no exemptes.
 La qualificació és de apte o no apte.
d) Quarta prova: comprovació de les causes d’exclusió mèdica d’acord amb l’annex 4.

2.- Concurs (33 punts)
a)




Serveis prestats a l’Administració Pública (18,92 punts màxim)
0,225 punts mes treballat com a Tècnic Especialista –serveis penitenciaris
0,030 punts mes treballat com a grup A subgrup A1 –àmbit execució penal
0,020 punts mes treballat com a grup A subgrup A2 –àmbit execució penal

b) Competències en ACTIC (3,52 punts màxim)
 Certificat bàsic – 1 punt
 Certificat intermig – 3 punts
 Certificat avançat -3,52 punts
(només es valorarà el nivell més alt assolit)
c) Coneixements de llengües estrangeres (5,28 punts màxim)
 B2 2 punts
 C1 3 punts
 C2 4 punts
(només es valorarà el nivell més alt assolit en cada llengua)
d) Coneixements de llengua catalana (5,28 punts màxim)
 C1 3,5 punts
 C2 5,28 punts
(només se valorarà el nivell més alt assolit)

3.- Fase formativa – Curs selectiu (30 punts)
 Accediran a realitzar el curs els 280 millors aspirants sumades les puntuacions de
la oposició i el concurs.
 Curs obligatori i eliminatori amb les retribucions bàsiques
 Durada 12 setmanes (300 hores lectives)

4.- Fase de pràctiques en els Centres Penitenciaris
 Accediran a realitzar les pràctiques els 255 millors aspirants
 Caràcter obligatori i eliminatori amb una durada de 2 mesos amb totes les retribucions
 Els interins TE que tinguin una antiguitat de més de sis mesos estaran exempts

5.- Publicació de resultats, assignació de llocs de treball, nomenament de persones
funcionàries i pressa de possessió.

www.studium-academia.com
studium@svt.es

segueix-nos també a

