Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Relacions
amb l’Administració de Justícia

Resolució per la qual s’aprova la relació provisional de persones aspirants admeses i
excloses a la convocatòria del procés de selecció per a la constitució de les borses
d’interins dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de
tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial al servei de l’Administració de
justícia, convocat per Resolució JUS/1755/2017, de 19 de juliol
L’article 3.1 de l’Ordre JUS/141/2017, de 5 de juliol que regula la selecció, el nomenament i
el cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l’Administració de
justícia a Catalunya estableix que mitjançant resolució s’ha de convocar el procediment de
selecció per constituir les borses de personal interí.
Mitjançant la Resolució JUS/1755/2017, de 19 de juliol, es va convocar el procés selectiu per
a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió
processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial al servei
de l’Administració de justícia a Catalunya (DOGC núm. 7418, de 24/7/2017).
La base 7.1 de la convocatòria estableix que, finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds de participació, la persona titular de la Secretaria de Relacions amb
l'Administració de Justícia, a proposta de la Comissió de Valoració de les Borses de
Personal Interí, en el termini màxim de quatre mesos, ha de dictar una resolució mitjançant
la qual aprova la relació provisional de persones admeses i excloses.
La Resolució de la persona titular de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de
Justícia de 26 de gener de 2018 va ampliar el termini per dictar la resolució d’aprovació de la
relació provisional de persones admeses i excloses, atès el gran nombre d’incidències
detectades.
Per tot això, i a proposta de la Comissió de Valoració de les Borses de Personal Interí
reunida en sessió d’11 d’abril de 2018, i d’acord amb l’establert a la base 7.1 de la
convocatòria,
RESOLC:
1. Aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses a la
convocatòria del procés selectiu per a la constitució de les borses d’interins dels
cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació
processal i administrativa i d’auxili judicial.
De conformitat amb la base 7.2 de la convocatòria i l’article 2.3.2 de l’Ordre
JUS/141/2017, de 5 de juliol, la relació provisional de persones aspirants admeses
estableix un nombre limitat d’integrants de les llistes de reserva: 50 persones per al
cos de metges forenses i 1.700 persones per a cadascuna de les llistes
corresponents al cossos de gestió processal i administrativa, de tramitació processal
i administrativa i d’auxili judicial entre les demarcacions de Barcelona, Girona,
Tarragona I Lleida.
2. Disposar que aquesta Resolució es faci pública mitjançant la publicació a l’adreça
d’internet del Departament de Justícia i a la intranet de l’Administració de justícia a
Catalunya.
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Els aspirants podran consultar individualment la seva inclusió o exclusió a la relació
provisional així com les dades establertes a la base 7.1 de la convocatòria, a través
de l’aplicació informàtica a la qual s’accedirà a través de l’adreça d’internet del
Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/borsa-interins-admjust.
3. Disposar un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució, per tal que les persones interessades puguin fer les
al·legacions que considerin oportunes, així com per adjuntar la documentació
necessària acreditativa del compliment dels requisits i dels mèrits al·legats, d’acord
amb el que estableix la base 7.3 de la convocatòria.
El Departament de Justícia posa a disposició de les persones interessades un model
d'al·legacions a la relació provisional de persones admeses i excloses, que es troba a
la pàgina web de Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Les al·legacions
s'han de tramitar electrònicament i la documentació acreditativa s'ha d'adjuntar
escanejada en un únic fitxer.
En el cas que les persones interessades presentin més d’un formulari d’al·legacions
només se’ls tindrà en compte el darrer.
D’acord amb l’establert a la base 7.3 de la convocatòria, es considera que les
persones aspirants excloses provisionalment que no presentin cap al·legació
desisteixen de la seva sol·licitud per accedir a la borsa de personal interí dels cossos
de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i
administrativa i auxili judicial o d'actualització de dades i mèrits.
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