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Acord de 30 d’agost de 2016 de la Junta de Mèrits i  Capacitats  de la convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament de l’àmbit 
de règim interior dels centres penitenciaris (convo catòria de provisió núm. JU/CP003/2008), 
DOGC 5143, de 2.6.2008 

 
 
Atesa la Resolució del secretari general del Departament de Justícia, de 28 d’abril de 2016, per la 
qual es disposa donar compliment a la Sentència 701/2012 de la Secció 4a de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 11 de juny de 2012, en els 
termes establerts a la Interlocutòria dictada el 14 de setembre de 2015 pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona en l’incident d’execució del recurs contenciós administratiu núm. 
487/2009. 
 
En data d’avui, la Junta de Mèrits i Capacitats de la convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2008 ha 
acordat el següent: 
 
Primer.- Aprovar els resultats del programa formatiu de les persones concursants convocades a la 
segona fase, en els termes previstos per la Resolució de 28 d’abril de 2016 indicada, tenint en compte 
que la puntuació d’aquest curs és de 0 a 16 punts.  
 
Segon.- Aprovar i fer públics els resultats de la segona fase del concurs (Annex 1).  
 
Tercer. - Aprovar i fer pública la proposta definitiva de resolució del concurs, d’acord amb l’ordre de 
puntuació i preferència de les persones aspirants que han superat la segona fase en relació amb els 
llocs que cal proveir i que substitueix l’acordada en data 9 d’octubre de 2009 (Annex 2). 
 
Quart .- Obrir un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Acord, 
per tal de donar opció a les persones concursants convocades a la segona fase que puguin presentar 
la seva renúncia, tant a la destinació adjudicada, com a la participació en el concurs, atès que la 
Junta de Mèrits i Capacitats considera que el temps transcorregut des de la proposta de 9 d’octubre 
de 2009 fins a la data actual suposa una causa excepcional degudament justificada, d’acord amb el 
que es determina a la base 4.3 i 10.2 de la convocatòria.  
 
Només es tindran en compte les renúncies presentades dins el termini de 10 dies indicat. 
 
Es recomana a les persones participants que, per ta l d’evitar possibles endarreriments en la 
recepció de les renúncies, aquestes es presentin en  els registres del Departament de Justícia i 
se sol·licita que una vegada presentada s’enviï una  còpia escanejada per correu electrònic a 
l’adreça: seleccioiprovisio.dj@gencat.cat  
 
Cinquè.-  D’acord amb el que estableix la base 10.2 de la convocatòria, i atès que s’ha produït la 
defunció de les persones participants amb número DNI 046217694E i número DNI 039663609V, la 
Junta de Mèrits i Capacitats considera aquesta una causa sobrevinguda que impossibilita la presa de 
possessió del lloc adjudicat en el cas que aquestes persones obtinguin destinació. Per tant, en aquest 
supòsit, la Junta de Mèrits proposarà una nova persona participant per ocupar el lloc.  
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Contra aquest Acord, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el conseller 
del Departament de Justícia en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva exposició 
pública, d’acord amb l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i d’acord amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
La secretària de la Junta de Mèrits i Capacitats 
(En virtut art.16.4 Llei 26/2010, de 3 d’agost) 
 
 
 
 
 
Anna Serrano Solano 
Barcelona, 30 d’agost de 2016 


