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

Resolució per la qual s’aprova la relació definitiva 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.
Mitjançant la Resolució de 13 d’abril de 2018 es va aprovar la relació provisional de
persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria i es va disposar un termini de deu
dies hàbils per tal que les persones interessades poguessin fer les al·legacions que
consideressin oportunes.
La base 7.4 de la convocatòria disposa que, una vegada examinades les al·legacions, 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 dos
mesos ha de dictar una resolució mitjançant la qual aprova la relació definitiva de persones
aspirants admeses i excloses de les borses de personal interí.
La Resolució de la persona titular de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de
Justícia de 18 de juliol de 2018 va ampliar el termini per aprovar la relació definitiva de
persones integrants admeses i excloses a la convocatòria.
Per tot això, a proposta de la Comissió de Valoració de les Borses de Personal Interí reunida
en sessió de 18 de juliol de 2018, i de conformitat amb la base 7.1 esmentada,
RESOLC:
1.-. Aprovar la relació definitiva 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, amb especificació del cos o cossos en els quals han quedat admeses, de la
llista en la qual han quedat integrades (llista A, B, C i D), dels partits judicials, de la
puntuació obtinguda, d’acord amb els mèrits al·legats a la sol·licitud de participació i del
número d’ordre assignat a cada persona candidata.
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Les persones integrants a la llista d’opositors i a la llista de reserva de la convocatòria
regulada a la Resolució JUS/1735/2015, de 24 de juliol, que han prestat serveis a
l’Administració de justícia a Catalunya en el cos al qual volen accedir fins el dia 15 de juliol
de 2018, s’han incorporat a la llista de llista de funcionament preferent (llista A) si bé la seva
adscripció definitiva a aquesta llista resta condicionada a la superació del curs de formació i
les pràctiques.
Les persones aspirants que han prestat serveis a partir de la data indicada seran introduïdes
posteriorment d’ofici a la llista A, i la seva adscripció definitiva a la llista esmentada restarà
condicionada a la superació del curs de formació i les pràctiques.
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, s’ha establert un nombre limitat d’integrants de la llista de reserva (llista D): 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.
Aquesta relació també especifica les persones aspirants excloses i els motius d’exclusió.
2.- Convocar 208 persones aspirants de les borses dels cossos de tramitació processal i
administrativa i gestió processal administrativa que hauran de realitzar el curs de formació
inicial per persones de nou accés.
En aquesta primera edició del curs de formació inicial les persones aspirants podran optar
per la formació en una de les següents especialitats: civil, penal, contenciosa administrativa i
social.
El curs de formació inicial es realitzarà en les dates següents: dia 17 de setembre de 2018, a
les 16:00 h, per a les persones que realitzin l’especialitat civil i penal; i dia 27 de setembre
de 2018, a les 16.00h, per a les persones que realitzin el curs de l’especialitat contenciosa
administrativa i social. El curs es realitzarà al Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada, al carrer d'Ausiàs Marc, 40 de Barcelona.
Convocar 48 persones aspirants del cos d’auxili judicial a la primera edició del curs de
formació que es realitzarà el dia 25 de setembre de 2018, a les 16:00 h, al Centre d’Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada, al carrer d'Ausiàs Marc, 40 de Barcelona.
Les persones convocades a realitzar el curs de formació apareixeran marcades amb un “si”
en la casella “Convocat/da al curs de formació inicial.”
Han estat convocades a realitzar el curs de formació inicial, les persones de la llista A
nomenades recentment que no han fet el curs de formació, així com les persones de les
llistes B, C i D, d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut a la llista respectiva, seguint l’ordre
de preferència de les llistes i d’acord amb la disponibilitat de les places ofertes.
Les persones convocades han de superar els mòduls teòric i pràctic de la formació, tenint en
compte les especificacions següents:
Les persones aspirants que ja han realitzat el curs de formació del cos de gestió processal i
administrativa i opten al cos de tramitació processal i administrativa resten excloses de
l'obligatorietat de superar els mòduls esmentats en el punt anterior.
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Les persones aspirants titulades en el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en gestió
administrativa orientat a l'àmbit jurídic que optin al cos de tramitació processal i
administrativa, només han de realitzar la fase teòrica i pràctica específica de la jurisdicció i la
fase de coneixement de l'aplicació informàtica específica, adequades al seu recorregut
formatiu.
Les persones aspirants que han realitzat el curs de formació de tramitació processal i
administrativa i volen optar al cos de gestió processal i administrativa només han de realitzar
la fase teòrica i pràctica específica de la jurisdicció i la fase d'aplicacions informàtiques
específiques segons jurisdicció.
Les persones opositores que s'integren a la llista de funcionament han de realitzar i superar
la fase teòrica i pràctica específica de la jurisdicció i la fase d'aplicacions informàtiques
específiques del mòdul teòric i les pràctiques formatives del mòdul pràctic.
Les persones que hagin prestat serveis a l'Administració de justícia com a jutges/esses
substituts/utes, lletrats/ades de l'Administració de justícia substituts/utes o fiscals
substituts/utes, que s'integren a la llista de funcionament, si ja tenen àmbits específics i
funcionals reconeguts, només han de realitzar la fase d'aplicacions informàtiques
específiques.
3- Requerir a les persones aspirants de les borses dels cossos de tramitació processal i
administrativa i de gestió processal administrativa convocades al curs de formació inicial per
tal que, en el termini de 5 dies naturals, des de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució, presentin una sol·licitud per optar per una de les especialitats ofertes en la
primera edició del curs de formació inicial.
Els aspirants hauran de trametre la sol·licitud indicant la seva preferència entre les
especialitats que s’ofereixen (civil, penal, social i contenciós administratiu) a través de correu
electrònic a la bústia: suportinterins.cejfe.dj@gencat.cat
L’Administració assignarà les especialitats entre els sol·licitants per ordre de llista, segons
les preferències indicades en la sol·licitud.
En cas de no optar dins del termini indicat per cap de les especialitats esmentades els serà
assignada d’ofici.
Les persones convocades que formin part provisionalment de la llista A, per haver estat
nomenades abans de fer el curs de formació inicial, els serà assignada l’especialitat de la
plaça que estiguin ocupant en el moment d’assignar els cursos inicials als candidats.
L’assignació d’especialitat serà publicada a l’adreça d’internet del Departament de Justícia
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/borsainterinsaj/ i a la intranet
de l’Administració de justícia a Catalunya.
4.- Informar les persones convocades per realitzar el curs de formació que en cas que no es
presentin en el lloc, el dia i l’hora convocats, llevat de causa de força major degudament
acreditada i estimada per l’Administració, s’entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud i
seran excloses de la borsa.
Amb anterioritat a l’inici de la formació, les persones interessades poden sol·licitar la
suspensió si es dona alguna de les causes que estableix l’article 17.1 de l'Ordre
JUS/141/2017, de 5 de juliol.
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En cas contrari, han de signar un document de compromís que deixi constància del següent:
a) Que no incorren en cap de les causes de suspensió inicial a la llista corresponent que
estableix l'article 17.1 de l'Ordre JUS/141/2017, de 5 de juliol.
b) Que s'incorporaran de manera immediata al lloc de treball, segons el seu nomenament.
c) Que es comprometen a prestar serveis a l'Administració de justícia de Catalunya un
mínim de 365 dies.
En el cas que no es compleixin aquests compromisos, perquè s'ha produït una causa de
suspensió abans de 6 mesos des de la finalització del curs de formació, a proposta de la
Comissió de Valoració de les Borses de Personal Interí, les persones interessades poden
perdre el dret a ser nomenades durant un període de 12 mesos. Aquesta penalització només
s'aplica en els supòsits previstos a les lletres f, h, j, k i m de l'article 17.1 de l'Ordre
JUS/141/2017, de 5 de juliol.
5.- Informar la resta de persones aspirants admeses que no han estat convocades a realitzar
el curs de formació, que seran convocades en un futur d’acord amb els criteris establerts a
l’apartat 7.5.1 de la convocatòria.
6.- Informar les persones aspirants admeses que podran ser convocades en un futur a
presentar la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits al·legats a mesura que
l’Administració prevegui noves necessitats de personal interí que hagi de realitzar el curs de
formació, d’acord amb el que estableix la base 6.4.2. de la convocatòria.
En el cas que una persona convocada per tal de presentar la documentació acreditativa dels
requisits i els mèrits al·legats a la sol·licitud de participació no es presenti en el lloc, el dia i
l’hora indicades, llevat de causa de força major degudament acreditada i estimada per
l’Administració, s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud.
Les persones convocades podran delegar en una altra persona la presentació d’aquesta
documentació sempre i quan les autoritzin per escrit i la persona delegada aporti la
documentació requerida.
Un cop revisada la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits al·legats, s’exclourà
definitivament del procés de selecció les persones aspirants que no hagin acreditat algun
dels requisits, o es realitzaran, si s’escau, les modificacions de les puntuacions atorgades en
concepte de mèrits a les persones aspirants que no hagin acreditat algun dels mèrits
al·legats.
7.- Informar que, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.4 de la convocatòria, amb la
publicació de la relació definitiva s'entenen resoltes, a tots els efectes, les reclamacions
presentades contra la relació provisional de persones admeses i excloses i es consideren
efectuades les notificacions a les persones interessades.
8.- Disposar que aquesta Resolució es faci pública mitjançant la publicació a l’adreça
d’internet
del
Departament
de
Justícia
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/borsainterinsaj/ i a la intranet
de l’Administració de justícia a Catalunya.
Els aspirants podran consultar individualment la seva inclusió o exclusió a la relació
definitiva així com si han estat convocades a realitzar el curs de formació 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/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/borsainterinsaj/.
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D’acord amb el que estableix la base 10 de la convocatòria, l’exposició de les diverses
resolucions
que
aproven
les
llistes
a
l’adreça
d’Internet
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/borsainterinsaj/ substitueix la
notificació a les persones interessades, de conformitat amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb
l’article 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques a Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant aquest mateix òrgan resolutori en el termini d’un mes, a
comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de Barcelona o els del domicili de les persones interessades, a la seva elecció, dins del termini de dos
mesos comptadors, des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb allò previst als articles 8.2.a), 14.1
regla segona i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Signat
Joan
digitalment per
Domènech Joan Domènech
Abad i Esteve
Abad i
Data: 2018.09.05
Esteve
10:14:10 +02'00'

Joan Abad
Secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia
Departament de Justícia
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