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RESOLUCIÓ 
 
per la qual s’acorda la pròrroga de la vigència de les borses del 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, 
constituïdes de conformitat amb Resolució JUS/1755/2017, de 19 de juliol. 
 
L’Ordre JUS/141/2017, de 5 de juliol, per la qual es 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 a l’article 2.4 que “la vigència de les borses de personal interí 
és biennal i, en qualsevol cas, fins a la constitució de les noves borses. En finalitzar la seva 
vigència, el secretari o secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia pot disposar-
ne la pròrroga i, si escau, la reordenació, tenint en compte els mèrits que preveu l'article 6.” 
 
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, regulades per l’Ordre JUS/141/2017, de 5 de 
juliol. 
 
D’acord amb la base 7.4 de la convocatòria, la Resolució de 5 de setembre de 2018, del 
secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia, va aprovar i fer pública la relació 
definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria. Amb la publicació 
d’aquesta Resolució el 5 de setembre de 2018 van entrar en vigor les borses de personal 
interí convocades per la Resolució JUS/1755/2017. 
 
D’acord amb l’exposat, el termini de vigència a de les borses d’interins finalitza el proper 4 
de setembre de 2020. 
 
La Comissió de Seguiment de les Borses de Personal Interí al servei de l’Administració de 
justícia a Catalunya, d’acord amb la competència que li atribueix l’article 22.2 c) de l’Ordre 
JUS/141/2017, de 5 de juliol, ha acordat, en la sessió de 23 de juliol de 2020, proposar la 
pròrroga de les borses de personal interí constituïdes d’acord amb la convocatòria de la 
Resolució JUS/1755/2017, de 19 de juliol. 
 
Per tot això, en ús de les competències que, d’acord amb la normativa vigent, em 
corresponen, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any, a partir del 5 de setembre de 2020, la vigència de 
les borses d’interins dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de 
tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial constituïdes de conformitat amb la 
Resolució JUS/1755/2017, de 19 de juliol. 
 
Segon.- Disposar que aquesta Resolució es faci pública mitjançant la publicació a la intranet 
del Departament de Justícia i a l’adreça d’internet del Departament de Justícia  
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/borsainterinsaj/. 
 
D’acord amb el que estableixen l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’article 58 de la Llei 
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26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a 
Catalunya i la base 10 de la Resolució de convocatòria, l’exposició de les diverses 
resolucions a l’adreça d’Internet substitueix la notificació a les persones interessades. 
 
 
 
 
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 o publicació, 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 o publicació, 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. 
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