
 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

ANUNCI per a la realització de substitucions d’educador/a social als centres educatius 
adscrits a la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del 
Departament de Justícia (ref. núm. JUS/133/2020) 

Termini de presentació de sol·licituds: 14 d’abril de 2020 

 

1.- CENTRES I JORNADA DE TREBALL 

Tots els llocs de treball d’educador/a social d’aquests centres tenen horari especial sotmès a 
torns, horaris de matí, de tarda, de nit i de cap de setmana i festius. Els centres on es 
necessita fer substitucions són els següents: 

 

 

 

Centre Localitat Observacions  

Centre Educatiu L’Alzina 
C. Garraf, Masia de Bon 
Retorn 

Palau-solità i Plegamans 
Es recomana 
consultar la 

disponibilitat d’accés 
amb transport públic. 

Centre Educatiu Can 
Llupià 

C. Germans Desvalls, 58-60 

Barcelona 

Centre Educatiu Folch i 
Torres 

C. Joan Maragall, 5-7 

Granollers 

Centre Educatiu Els 
Til·lers 

C. Mossos d’Esquadra, 3 

Mollet del Vallès 

Es recomana 
consultar la 

disponibilitat d’accés 
amb transport públic. 

Centre Educatiu Oriol 
Badia 

Mas Moió, 12 

Masia Can Cúgols  

Guardiola de Font-Rubí 

No disposa d’accés 
amb transport públic. 

Centre Educatiu Montilivi 
C. Lluís Santaló i Sors, 1  

Girona Es recomana 
consultar la 

disponibilitat d’accés 
amb transport públic. Centre Educatiu El 

Segre 
C. Rufea, 68 

Lleida 
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2.- FUNCIONS DELS LLOCS DE TREBALL 

− Atendre els menors i joves de la unitat de convivència que tinguin assignada, conèixer i 
detectar les seves necessitats, i canalitzar-les en el marc de les diferents intervencions 
educatives del centre, així com fer les funcions de tutoria dels menors i joves esmentats 
per al seu seguiment i l’evolució educativa.  
 

− Participar, en coordinació amb la resta de professionals de l’equip multidisciplinari, en 
l’elaboració i posterior aplicació dels programes de tractament individualitzat i dels 
models individualitzats d’intervenció dels menors i joves de la unitat de convivència. 
 

− Dur a terme activitats grupals amb menors i joves de la seva unitat de convivència o 
d’altres unitats, en el marc de l’execució d’un programa d’intervenció.  
 

− Redactar els informes i les notes informatives previstos en la normativa aplicable de 
justícia juvenil.  
 

− Fer altres funcions que li atribueixi la normativa vigent, per a la correcta prestació dels 
serveis encomanats.  

 

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ  

 Disposar de la diplomatura o el grau universitari en Educació Social o trobar-se en algun 
dels supòsits de l'article 7 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de 
l'especialitat d'educació social en el cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, 
modificat per l’article 63 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives. 
 

 Disposar de la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o 
la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 
ratificats per Espanya, els sigui aplicada la lliure circulació de treballadors. Els estrangers 
hi poden participar en els termes que determina l'article 10.2 de la Llei orgànica 4/2000, 
d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social (BOE núm. 10, de 12.01.2000), modificat per la Llei orgànica 2/2009, d’11 de 
desembre (BOE núm. 299, de 12.12.2009). 
 

 Posseir el certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1) de la Direcció 
General de Política Lingüística o equivalent. Les persones que no acreditin estar en 
possessió del certificat de coneixements sol·licitat seran requerides per a la realització 
d’una prova que es qualificarà d’apte/a o no apte/a.  

 
 Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola també hauran de tenir 

coneixements de llengua castellana, nivell superior. Aquest nivell equival a haver cursat 
la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol o el diploma d’espanyol (C2) 
d’acord amb el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, modificat pel Reial decret 
264/2008, de 22 de febrer, o equivalent així com altres títols acadèmics oficials que 
acreditin el nivell de coneixement requerit per haver cursat els estudis necessaris per a la 
seva obtenció en aquesta llengua. Les persones que no acreditin estar en possessió del 
certificat de coneixements sol·licitat seran requerides per a la realització d’una prova que 
es qualificarà d’apte/a o no apte/a.  
 

 No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
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públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir 
funcions similars a les que desenvolupaven en el cas de personal laboral, del qual hagi 
estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se 
inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació 
pública.  

 
 No haver estat condemnat per: 

 
− Delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la cancel·lació d’antecedents penals, la 

rehabilitació o s’estigui en condicions d’obtenir-les.  
 

− Sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com per 
tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 
de gener, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 de 28 de 
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.  

 
La consulta la realitzarà la Sub-direcció General de Recursos Humans i Relacions Laborals 
del Departament de Justícia en la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa 
(PICA), prèvia autorització de la persona interessada en el formulari de sol·licitud de 
participació. En el cas que no sigui possible la consulta informàtica en la Plataforma 
d’Integració i Col·laboració Administrativa, s’haurà de presentar la documentació acreditativa 
necessària en el termini indicat.  

 
Informació sobre compatibilitat de dos llocs de treball a l’Administració. 
D’acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del 
personal al servei de l'Administració de la Generalitat, en general és incompatible el 
desenvolupament de dos llocs de treball al sector públic, entre els quals estan incloses les 
substitucions en els centres educatius de justícia juvenil. Únicament es pot compatibilitzar 
l’exercici d’un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic els casos 
previstos a l’article 4 de l’esmentada Llei. Així mateix, d’acord amb l’article 17, l'exercici d'un 
segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització 
expressa prèvia. 

 
Tots els requisits s’hauran de complir a la data de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds i s’hauran de continuar complint durant tot el procés, a la 
formalització del nomenament de personal funcionari interí o la contractació laboral 
temporal i durant la prestació de serveis.  

Les persones participants que incorrin en inexactituds o falsedats podran ser excloses 
motivadament del procés en qualsevol moment, si no compleixen els requisits.  
 
No hauran de participar en el procés actual, atès que estan incloses automàticament al grup 
2 de la llista aprovada per Acord de 17 de maig de 2016:   
 

− Les persones que hagin superat els processos convocats als anuncis del portal ATRI 
referències JUS/368/2012, JUS/147/2013, JUS/207/2014, JUS/162/2016, 
JUS/211/2017, als anuncis JUS/041/2018 i JUS/067/2019. 
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− Les persones que ocupin llocs vacants o reservats d’educador/a social en centres 
educatius i perdin aquesta vinculació perquè el lloc sigui ocupat per una persona 
amb vinculació fixa o per amortització. 
 

Les persones que van participar als processos extraordinaris dels anuncis JUS/303/2019 i 
JUS/505/2019 i que van resultar aptes al procés per superar les proves establertes (test de 
coneixements i entrevista personal) i complir els requisits de participació (titulació i 
coneixements de llengua catalana),  han de presentar la sol·licitud de participació i la 
documentació acreditativa del mèrits per poder integrar-se en aquesta llista ordinària de 
substitucions. No obstant això, resten exemptes de realitzar les proves establertes en aquest 
anunci. 
 
4.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 

Per al desenvolupament del procés de selecció es constituirà un òrgan de selecció que 
estarà composat per cinc persones.  

L’Òrgan de Selecció podrà excloure del procés selectiu qualsevol persona participant que 
realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’equitat i 
d’igualtat o altres comportaments que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les 
fases establertes en aquest procés selectiu.  
 
L’Òrgan de Selecció avaluarà i valorarà els mèrits i les capacitats de les persones 
participants, d’acord amb la definició, els criteris i els barems que es relacionen a l’apartat 
4.2 d’aquest procés.  

El procés de selecció consta de dues fases: fase de proves i fase de mèrits. La puntuació 
màxima d’ambdues fases és de 100 punts.  

4.1  PRIMERA FASE. FASE DE PROVES 

La fase de proves consta de dues proves de caràcter obligatori i eliminatori. La puntuació 
màxima d’aquesta fase és de 20 punts. 

a) Primera prova: prova de coneixements de l’àmbit. 

Consistirà en la realització d’una prova relacionada amb el contingut funcional del lloc 
de treball i el coneixement de l’àmbit d’actuació en centres educatius de justícia 
juvenil, d’acord amb la informació que es troba recollida a la pàgina web del 
Departament de Justícia següent: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/justicia_juvenil/ 

Aquesta prova es realitzarà en línia, de manera que les persones participants hauran 
d’accedir a una adreça web que facilitarà el Departament de Justícia per contestar 20 
preguntes relacionades amb el contingut funcional del lloc de treball i el coneixement 
de l’àmbit d’actuació en centres educatius de justícia juvenil. 

 Les persones participants podran fer la prova des del seu ordinador personal. 

La qualificació de la prova de coneixements és de 0 a 20 punts i la puntuació mínima 
per superar-la és de 10 punts.  
 

 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/justicia_juvenil/
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b) Segona prova: entrevista. 
 
Les persones seran convocades personalment a la realització d’una entrevista 
personal (presencial o virtual) per determinar l’adequació de la persona candidata als 
requeriments competencials i funcionals del lloc de treball on també es contrastaran 
coneixements tècnics relacionats amb la prova de coneixements realitzada per les 
persones participants. 
 
La qualificació d’aquesta prova serà d’apte/a o no apte/a. 
 
Un cop tramesa la prova de coneixements de l’àmbit al Departament de Justícia, les 
persones aptes seran convocades, de manera individual, per correu electrònic, a 
l’entrevista, la qual es pot dur a terme, si es considera convenient, durant el termini 
de presentació de sol·licituds.  
 
Queden exemptes de la segona prova les persones que hagin realitzat una entrevista 
durant 2019 i 2020 per ocupar llocs d’educador/a social en l’àmbit de Justícia Juvenil 
i hagin estat declarades aptes. La llista de persones exemptes es farà pública al web 
del Departament de Justícia. 

4.2 SEGONA FASE. FASE DE MÈRITS 

La puntuació màxima d’aquesta fase és de 80 punts. S’avaluen els mèrits de les persones 
candidates que hagin superat la fase de proves. 

En aquest sentit, només es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de publicació 
de la convocatòria, d’acord amb els barems següents: 

a) Experiència exercint funcions d’educador/a social, amb un màxim de 60 punts, que 
es valorarà de la manera següent: 
 

• Temps de serveis prestats a la Direcció General d’Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil: 0,4 punts per mes treballat. 

• Temps de serveis prestats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya:  
0,2 punts per mes treballat.  

• Temps de serveis prestats en altres administracions públiques o en l’àmbit 
privat: 0,1 punts per mes treballat.  
 

Es considera que un mes comprèn 30 dies naturals i no es computaran períodes 
inferiors a un mes. Els serveis prestats a temps parcial es computaran de forma 
proporcional a la jornada realitzada en relació amb la jornada ordinària de 
l’Administració de la Generalitat (7 hores i 30 minuts per dia de treball). 

 
b) Titulacions acadèmiques, relacionades amb les funcions del lloc de treball, amb un 

màxim de 5 punts, d’acord amb el barem següent: 
 
• Llicenciatura o grau en Antropologia Social, Criminologia, Pedagogia, 

Psicologia, Psicopedagogia o Sociologia, Mestre o Treball Social, a raó de 2 
punts per cada titulació.  

• Diplomatura o grau en Mestre o Treball Social, a raó de 2 punts per cada 
titulació.  
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• Els màsters oficials directament relacionats amb les funcions d’educador/a 
social, es valoraran a raó d’1,5 punts cadascun.  

 
No es valorarà el títol que s’acrediti com a requisit per participar en el procés selectiu. 
 

c) Formació específica (cursos, màsters no oficials i postgraus) relacionada directament 
amb les funcions pròpies d’educador/a social, fins un màxim de 15 punts.  
 
Es valorarà la formació d’aprofitament realitzada en universitats, en centres de 
formació de les administracions públiques, en col·legis professionals d’educadors 
socials i en col·legis professionals de les titulacions acadèmiques que s’ha 
especificat en l’apartat anterior.  

 
En cap cas es valorarà com a formació la superació d’assignatures que formin part 
d’una titulació universitària. 
 
Amb caràcter general, la valoració de cada curs es farà per hores, amb un màxim de 
60 hores i un mínim d’1 hora per curs.  
 
Els criteris i barems de valoració es faran públics al web del Departament de Justícia. 

 
5.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ  

Les persones interessades que compleixin els requisits de participació han d’emplenar la 
sol·licitud que trobaran en aquest enllaç. 

Al formulari de sol·licitud de participació, que caldrà presentar-lo degudament emplenat, és 
obligatori que s’annexi la relació de centres de treball als quals opta la persona candidata,  

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació 
acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats a la sol·licitud amb la finalitat de poder-los 
valorar:  

− Diplomatura o grau universitari en Educació Social o acreditar que es troba en algun dels 
supòsits de l'article 7 de la Llei 24/2002 i aportar la titulació universitària corresponent. 

− Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1) de la Direcció General 
de Política Lingüística o equivalent. Les persones que no acreditin estar en possessió de 
certificat de coneixements de nivell de suficiència (C1) de llengua catalana seran 
requerides per a la realització d’una prova que es qualificarà d’apte/a o no apte/a.  

− Les persones participants que no disposin de la nacionalitat espanyola el Certificat 
acreditatiu de coneixement de llengua castellana (C2). 

− Documentació acreditativa de les titulacions oficials i formació específica que s’al·lega 
com a mèrit. 

− En el cas d’al·legar serveis prestats com a educador/a social: 
 En el cas que la persona participant al·legui experiència professional al Departament 

de Justícia, aquesta es comprovarà d’ofici. 
 En el cas d’experiència en altres departaments de la Generalitat o altres 

administracions públiques, s’acreditarà mitjançant certificat de l’òrgan competent en 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idServei=BTR002SOLC
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matèria de personal que correspongui en cada cas, el qual ha de fer constar els 
períodes de contractació. 

 En el cas d’experiència en el sector privat s’acreditarà mitjançant els contractes 
laborals i l’informe de vida laboral de la Seguretat Social que inclogui el/s període/s 
treballat/s.  

 En qualsevol cas, quan s’al·leguin serveis prestats, excepte en el cas del serveis 
prestats en el Departament de Justícia, caldrà que a la documentació aportada es 
faci constar la jornada i, en el cas de jornada parcial, n’haurà de constar la durada en 
hores. 

 
No obstant això, les persones participants que autoritzin que la Generalitat de Catalunya 
consulti les seves dades (DNI, titulació universitària —sempre que s’hagi obtingut amb 
posterioritat a l’any 1999—, i vida laboral) a altres administracions o organismes, no caldrà 
que aportin aquesta documentació. 
 
Les persones aptes que van participar als processos extraordinaris dels anuncis 
JUS/303/2019 i JUS/505/2019 i que van aportar la documentació requerida per poder 
participar-hi (titulació i coneixements de llengua catalana), únicament caldrà que aportin la 
documentació que vulguin al·legar com a mèrits. 
 
El termini de presentació de sol·licituds és fins al 14 d’abril de 2020, a partir del dia de la 
publicació d’aquest Anunci al web del Departament de Justícia i no s’admetran sol·licituds 
fora d’aquest termini. 
 
No es tindrà en consideració i, per tant, no es valorarà com a mèrit, la documentació que no 
s’acrediti amb la presentació de la sol·licitud. 
 
6.- DESENVOLUPAMENT I RESULTAT DEL PROCÉS 

Tota la informació d’aquest procés es podrà consultar al web del Departament de Justícia en 
l’adreça següent: http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/ 

6.1 DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 

a) Un cop es rebin les sol·licituds de participació, es comprovaran els requisits de 
participació de cadascuna de les persones participants.  
 

b) L’Òrgan de Selecció pot demanar a les persones participants que aportin la 
documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que 
figuren a la sol·licitud. Aquest requeriment el rebran a l'apartat La meva carpeta, 
accessible des de la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat). 
 

c) Les persones que compleixin els requisits de participació rebran per correu electrònic 
l’accés a una adreça web del Departament de Justícia per contestar el test de 
coneixements, el qual s’haurà de contestar en un termini màxim de 24 hores. 
Les persones que no contestin aquest test de coneixements en aquest termini estaran 
excloses del procés. 
 

d) Les persones que siguin aptes del test de coneixements seran convocades 
personalment a la realització de l’entrevista personal (presencial o virtual). 

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/
http://seu.gencat.cat/
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e) Els resultats de les proves (prova de coneixement de l’àmbit i entrevista), així com la  

llista provisional de compliment de requisits i la llista provisional de mèrits valorats es 
publicaran al web del Departament de Justícia. Les persones interessades podran 
formular les observacions que considerin oportunes en el termini que a aquest efecte 
habiliti l’Òrgan de Selecció.  

 
f) A la vista de les al·legacions que es puguin formular respecte de les llistes provisionals 

de compliment dels requisits i de la valoració dels mèrits, l’Òrgan de Selecció 
determinarà la llista definitiva de les persones candidates per fer substitucions 
d’educador/a social als centres educatius adscrits a la Direcció General d’Execució Penal 
a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia, d’acord amb l’ordre de 
puntuació obtingut de la suma de la puntuació de la prova de coneixements de l’àmbit i la 
puntuació obtinguda en la fase de mèrits.  

 
7.- INFORMACIÓ DEL PROCÉS 
 
Les persones interessades a participar en aquest procés poden plantejar les consultes o 
dubtes en l’adreça de correu electrònic seleccioeducadors.justicia@gencat.cat   

 
Barcelona, març de 2020 

mailto:seleccioeducadors.justicia@gencat.cat

