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INFORMA
 
 

JU026 
 

En data d’avui ha estat publicat l’acord del Tribunal Qualificador de la convocatòria per a l’accés al 
cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris (JU026) segons 
el qual: 
 
• es fan públics els resultats de les proves mèdiques dels aspirants declarats aptes condicionats, i 

dels aspirants convocats el passat 15/10/10. 
 

• Es declaren aptes de les proves mediques, dos aspirants que havien presentat al.legacions  
 
• es modifica la llista d’exempts de realitzar el curs selectiu  
 
• es convoca els aspirants del segon torn del curs selectiu organitzat pel Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada del Departament de Justícia que es durà a terme del 13 de gener al 16 
de març de 2011 de 8.30 a 14.00 hores (part teòric-pràctica) a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5, 08100 Mollet del Vallés) i del 24 de març al 27 
de maig de 2011 (part pràctica a centres penitenciaris). 

 
• Les persones aspirants exemptes de realitzar el curs selectiu i les convocades per realitzar el curs 

selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, hauran de lliurar, en horari de 9:00 a 14:30, 
a la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil (Servei de Selecció i 
Provisió, c. Aragó, 332, 1a planta de Barcelona), en el termini de 20 dies naturals comptadors des 
de l’endemà de la data de publicació de l’Acord (del 19 de novembre al 8 de desembre de 
2010), la documentació necessària. 

 
• Les persones interessades podrán interposar recurs d’alçada davant la consellera de Justícia en 

el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’Acord. 

 

  
Per a qualsevol consulta podeu trucar al 934812834 o enviar un e-mail a genepresons@ccoo.cat 

 
 
Barcelona, 18 de novembre de 2010 


