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

(codi: CS- 11/2020) 5 de juny de 2020  

 

Oferta per cobrir diversos llocs de treball, mitjançant el sistema de comissió de 

serveis 

 

Atesa la necessitat urgent de cobrir els llocs de treball següents, el Departament de Justícia 

ofereix la possibilitat d’ocupar-los en comissió de serveis a qui hi estigui interessat. 

 

 

Llocs de treball que s’han de proveir 

 

Codi oferta: 11.01 

Punter del lloc de treball: TJ02055 

Localitat: Barcelona 

Òrgan Judicial: SAC Penal 

Cos: Auxili judicial (plaça vacant) 

 

Codi oferta: 11.02 

Punter del lloc de treball: 0066889 

Localitat: Manresa 

Òrgan Judicial: VIDO núm. 1 

Cos: Tramitació processal i administrativa (plaça reservada) 

 

Codi oferta: 11.03 

Punter del lloc de treball: TJ04265 

Localitat: Barcelona 

Òrgan Judicial: Menors núm. 2 

Cos: Tramitació processal i administrativa (plaça vacant) 

 

Codi oferta: 11.04 

Punter del lloc de treball: TJ02223 

Localitat: Barcelona 

Òrgan Judicial: Instrucció núm. 22 

Cos: Gestió processal i administrativa (plaça vacant) 

 

Codi oferta: 11.05 

Punter del lloc de treball: TJ02783 

Localitat: Barcelona 

Òrgan Judicial: Instrucció núm. 13 

Cos: Tramitació processal i administrativa (plaça reservada) 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

2 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

Codi oferta: 11.06 

Punter del lloc de treball: TJ01334 

Localitat: Barcelona 

Òrgan Judicial: Fiscalia Provincial de Barcelona 

Cos: Tramitació processal i administrativa (plaça vacant) 

 

Codi oferta: 11.07 

Punter del lloc de treball: TJ06219 

Localitat: Barcelona 

Òrgan Judicial: Menors núm. 3 

Cos: Tramitació processal i administrativa (plaça vacant) 

 

Codi oferta: 11.08 

Punter del lloc de treball: 0062845 

Localitat: Terrassa 

Òrgan Judicial: VIDO núm. 1 

Cos: Tramitació processal i administrativa (plaça vacant) 

 

Codi oferta: 11.09 

Punter del lloc de treball: 0019723 

Localitat: Santa Coloma de Gramenet 

Òrgan Judicial: Secció Territorial  

Cos: Auxili judicial (plaça vacant) 

 

Codi oferta: 11.10 

Punter del lloc de treball: TJ01278 

Localitat: Barcelona 

Òrgan Judicial: Fiscalia Provincial 

Cos: Tramitació processal i administrativa (plaça vacant) 

 

Codi oferta: 11.11 

Punter del lloc de treball: TJ04423 

Localitat: Barcelona 

Òrgan Judicial: Instrucció núm. 33 

Cos: Tramitació processal i administrativa (plaça vacant) 

 

 

Requisits de participació 

 

 Ser funcionari/ària titular del cos de la plaça a la qual s’opta; trobar-se en situació de servei 

actiu i prestant serveis a l’Administració de justícia a Catalunya, i fer la sol·licitud 

voluntàriament. 

 Tenir destinació definitiva. 

 Estar en condicions de poder prendre part en el concurs de trasllats 2020. 

 El personal funcionari que obtingui la destinació en aquest procés no podrà gaudir de 

vacances ni de permisos en les dates previstes per a la incorporació. En cas que les 

tingués ja sol·licitades i concedides, haurà de renunciar-hi i sol·licitar-les novament en el 

nou òrgan. 
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Valoració de sol·licituds 

 

 Les sol·licituds que no compleixin els requisits i el procediment no seran tingudes en 

compte. 

 

 Antiguitat per serveis efectius com a funcionari de carrera titular en el cos: 

Es valora d’ofici amb les dades que consten al registre de personal: 2 punts per cada any 

complet de serveis i còmput proporcional dels períodes inferiors (0,00555556 per dia; els 

mesos s’estableixen en 30 dies) 

 

 Coneixements de llengua catalana 

o Nivell B2:   4 punts 

o Nivell C1:   8 punts 

o Nivell C2: 12 punts 

o Nivell J:    12 punts 

 

 Cursos sobre àmbits de violència de gènere: 12 punts (únicament puntuable a les ofertes 

de places de Violència sobre la Dona).  

 

 

Forma d’ocupació del lloc 

 

 Comissió de serveis per un període de sis mesos, renovable. 

 El lloc de treball adjudicat és irrenunciable durant els primers sis mesos. 

 

 

Procediment  

 

 Les persones interessades que reuneixin els requisits han d’enviar la sol·licitud mitjançant 

un correu electrònic a seleccioprovisio.aj.justicia@gencat.cat  

 A l’apartat ‘Assumpte’ del correu hi ha de constar el codi de referència que hi ha a la 

capçalera de la convocatòria.  

 En el cas d’estar interessats en més d’una plaça oferta, s’haurà de presentar una 

sol·licitud per a cadascuna de les places, amb indicació de l’ordre de preferència al 

correu. En el cas que no es faci constar aquesta, s’aplicarà l’ordre de l’oferta 

 Documentació que ha d’aportar la persona adjudicatària de la plaça: 

 

 Sol·licitud emplenada i signada adequadament. 

 Títol o certificat del nivell de català corresponent. 

 Informe favorable del lletrat de l’Administració de justícia o del cap de la unitat orgànica 

on es tingui actualment la destinació. 
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Calendari i terminis 

 

Termini per presentar la sol·licitud: 8 i 9 de juny (inclòs)  

Llista provisional: 12 de juny 

Període d’al·legacions:  15 i 16 de juny 

Llista definitiva: 19 de juny  

Presentació de documentació: 22 de juny 

Presa de possessió: 29 de juny 

 

 

Publicitat  

 

Les diferents fases del procés selectiu (oferta, llista provisional i llista definitiva) es 

publicaran a la intranet de l’Administració de justícia. Podeu accedir-hi des de casa 

(https://espai.justicia.gencat.cat) i des de qualsevol dispositiu mòbil sense necessitat d'estar 

connectat a la xarxa de la feina. 

 

 

Reclamacions i recursos  

 

Amb la publicació de les llistes corresponents es consideraran efectuades les notificacions a 

les persones interessades. 

Contra aquestes llistes definitives es pot interposar potestativament un recurs de reposició 

davant d’aquest òrgan en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva 

notificació, d’acord amb els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, i l’article 77 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a 

Catalunya, o bé pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 

davant el jutjat contenciós administratiu competent a Barcelona o davant d’aquell en la 

circumscripció del qual tingui el seu domicili la persona recurrent, a la seva elecció, de 

conformitat amb el que disposen els articles 8.2.a), 14.1.2a, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 

de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que 

consideri convenient per a la defensa dels seus interessos. 

 


