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El Tribunal Qualificador del procés selectiu esmentat, reunit en sessió de 15 de gener de 2018 ha 
adoptat fer públics els acords següents:  

Primer.-  Modificar les plantilles de correcció  publicades en data 24 d’octubre de 2017, una vegada 

examinades i revisades les al·legacions presentades per les persones aspirants al primer exercici de 

la primera prova: test de coneixements, d’acord amb el següent: 

1. Anul·lar  les preguntes:

Model A Model B 

115 145 

131 134 

147 101 

Pregunta de reserva núm. 12 

2. Modificar la resposta  correcta de la pregunta:

Model A Resposta Model B Resposta 

106 d) 127 c) 

Es desestimen la resta d’al·legacions presentades en relació al primer exercici.  

Segon.- Incorporar a la valoració del primer exercici, les preguntes de reserva  número: 10, 11 i 13 

per a tots dos models, d’acord amb el que disposa l’apartat 8.1.a) de les bases de la convocatòria 

Tercer.- Publicar les noves plantilles  de correcció  dels models A i B del primer exercici de la 

primera prova, amb la supressió de les preguntes anul·lades i la incorporació de les preguntes de 

reserva corresponents (annex 1).  

Quart.- Aprovar i publicar les qualificacions de la primera prova  (1er i 2n exercici) realitzada el 21 

d’octubre de 2017 a la Universitat de Barcelona (annex 2). 

Cinquè.-  Aprovar i  publicar la llista provisional de les persones aspirants exemptes de realitzar 

l’exercici de coneixements de llengua catalana: 1er exercici de la tercera prova (annex 3).  

TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ACCÉS AL COS DE TITULACIÓ 

SUPERIOR, PSICOLOGIA, ÀMBIT FUNCIONAL D’EXECUCIÓ PENAL  (NÚM. DE REGISTRE DE 

CONVOCATÒRIA JU027) 
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Sisè.-  No publicar les llistes provisionals de les persones aspirants exemptes de realitzar 

l’exercici de coneixements de llengua castellana: 2er exercici de la tercera prova com preveu 

l’apartat 8.1.c) de les bases de la convocatòria ja que totes les persones aspirants aptes a la 

primera prova tenen acreditats els coneixements de llengua castellana requerits. 

Setè.- Obrir un termini de deu dies hàbils , a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acte per a 

que les persones aspirants que han superat la primera prova del procés selectiu: 

1. Presentin la documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de concurs 

d’acord el que estableix l’apartat 8.3.2 de les bases de la convocatòria, si s’escau. 

2. Les persones participants no exemptes de realitzar l’exercici de coneixement de llengua 

catalana, puguin esmenar els defectes i/o presentin la docum entació acreditativa dels 

coneixements de llengua catalana  requerits tal i com estableix l’apartat 8.1.c) de les bases 

de la convocatòria.  

3. Manifestin la voluntat de gravar la segona prova: a dequació de competències 

professionals (entrevista semiestructurada) tal i com preveu la base 8.1.b) de la 

convocatòria.  

A tal efecte, les persones participants disposen d’ un formulari per presentar tota la 

documentació requerida (annex 4).  

Vuitè .- Convocar a la segona prova (adequació de competènci es professionals) a les persones 

participants que han superat la primera prova, d’acord amb el lloc de realització , data i hora que 

consten en l’annex 5.   

L’ordre d’actuació ve determinat per la Resolució GAH/53/2017, de 20 de gener, per la qual es dona 

publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en 

els processos selectius de l’any 2017.  

Novè .- Nomenar com a persones assessores especialistes  per a la realització de la segona prova: 

adequació de competències professionals, tal com preveu la base de 8.1 b), les persones següents: 

- Albà Gonzalez, Esperança 
- Alarcón Romero, Lourdes 
- Edipo Digon, Patricia 
- Folguera Esteve, Eva 
- Sendra Recasens, Ramon 

Desè.- Publicar els presents acords  el 18 de gener de 2018 . 

De conformitat amb el que estableix l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, aquesta publicació substitueix la notificació 

individual a les persones interessades. 

Contra els acords anteriors les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan 

convocant en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació, de 

conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
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Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 

convenient per a la defensa dels seus interessos. 

 

El secretari del Tribunal Qualificador 

 

Barcelona, 17 de gener de 2018 

Carles M. Garcia Rojo 


