
 

 

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

Ref.  Resp. RC- La Bisbal d’Empordà 
Oferta per cobrir un lloc singularitzat de l’oficina judicial de La Bisbal 
d’Empordà,  mitjançant el sistema de comissió de serveis o, subsidiàriament, 
amb personal interí  
 

Atesa la necessitat de cobrir el lloc de treball de responsable del Registre Civil de la Unitat 
Processal de Suport Directe de Primera Instància i Instrucció, que va resultar desert arran de 
la convocatòria de concurs específic duta a terme per a la provisió de llocs de treball com a 
conseqüència de la implantació de l’oficina judicial a La Bisbal d’Empordà (Resolució 

JUS/438/2020, de 13 de febrer, DOGC núm. 8075, de 02/03/2020), el Departament de Justícia 
ofereix la possibilitat d’ocupar-lo en comissió de serveis o, subsidiàriament, amb personal 
interí.  
 
Lloc de treball què s’ha de proveir 
 

 Nom del lloc:   Responsable del Registre Civil de la Unitat Processal de Suport 
Directe de Primera Instància i Instrucció 

 Centre de destinació: Unitat Processal de Suport Directe de Primera Instància i 
Instrucció 

 Localitat:  La Bisbal d’Empordà 

 Cos:  Gestió processal i administrativa  

 Horari: Normal 
 
 
Requisits de participació 
 

 Ser funcionari/ària titular del cos de gestió processal i administrativa en situació de 
servei actiu.  
En el cas que no hi opti personal funcionari, subsidiàriament, el personal interí en actiu 
com a gestor processal podrà participar a l’oferta. 

 Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1, de la Direcció 
General de Política Lingüística, o equivalent (fins al gener de 2014, nivell C). 

 El personal funcionari o interí 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 tingui ja sol·licitades i concedides, haurà de renunciar-hi i sol·licitar-les 
novament en el nou òrgan. 

 El detall de les característiques del lloc de treball es poden veure a l’ANNEX 1 que 
s’adjunta a aquesta oferta. 

 
 
Valoració de sol·licituds 
 

 El procediment d’assignació temporal de funcions té caràcter voluntari. Es resol a partir 
de la valoració del currículum i les persones candidates podran ser convocades a una 
entrevista i/o realització d’una prova per determinar-ne la idoneïtat. 

 És necessari annexar una còpia dels certificats que acreditin la formació i l’experiència 
laboral referenciades al currículum. 

 Les sol·licituds que no compleixin els requisits i el procediment no seran tingudes en 
compte. 
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 Es valora el treball desenvolupat en l’exercici de funcions semblants a les pròpies del 
lloc convocat.  

 Les candidatures presentades poden ser excloses en funció dels resultats d’aquest 
procediment de selecció. 

 
 
Forma d’ocupació del lloc 
 

A) Personal titular 
La plaça objecte de convocatòria es cobrirà mitjançant comissió de serveis, per un 
període de sis mesos. Si, un cop finalitzat aquest període, encara es manté la 
necessitat, es podrà prorrogar el termini.  
 
El lloc de treball adjudicat en comissió de serveis és irrenunciable per un període de sis 
mesos. Transcorregut aquest termini, es podrà renunciar a la comissió i tornar a la 
destinació d’origen. 

 
B) Personal interí 

Nomenament com a personal interí/interina per un període de sis mesos prorrogables.  
 
En ser nomenat com a personal interí, s’haurà de cessar de la destinació de 
procedència. No es podrà sol·licitar una plaça diferent a la del cos per al qual s’està 
nomenat. 
 

 
Procediment 
  

 Les persones interessades que reuneixin els requisits han d’enviar la sol·licitud a la 
bústia: seleccioprovisio.aj.justicia@gencat.cat. Caldrà indicar com a tema: Resp. RC La 
Bisbal. 

 Documentació que cal annexar: 
 Sol·licitud emplenada adequadament (ANNEX 2).  
 Currículum personal on consti una breu descripció de les tasques realitzades en 

els llocs ocupats dins l’Administració de justícia. 
 En el cas de ser personal titular, l’informe favorable del/de la lletrat/da de 

l’Administració de justícia o del cap de la unitat orgànica on estigui actualment 
destinat/da que informi favorablement sobre la concessió d’una comissió de 
serveis. 
 

 
Previsió calendari i terminis 
 
 Termini per presentar la sol·licitud: del 9 al 10 de setembre de 2020. 
 Llista provisional de candidatura seleccionada: 21 de setembre de 2020. 
 Període d’al·legacions: del 22 al 23 de setembre de 2020. 
 Llista definitiva de la candidatura seleccionada: 30 de setembre de 2020. 
 Presa de possessió: 1 de novembre de 2020. 
 

 
Publicitat  
 
Les candidatures seleccionades es notificaran mitjançant la corresponent publicació a la 
intranet de l’Administració de justícia. 

mailto:seleccioprovisio.aj.justicia@gencat.cat
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Reclamacions i recursos  
 
Amb la publicació de les llistes corresponents es consideren efectuades les notificacions a 
les persones interessades. 
 
 
 
Contra aquestes llistes definitives es podrà 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, podrà 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 elecció seva, 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. 
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Annex 1. Lloc de treball que s’ha de proveir  

 
Nom del lloc: responsable del Registre Civil de la Unitat Processal de Suport Directe 
de Primera Instància i Instrucció 

 

 

1- Característiques del lloc de treball 

 

 Centre de destinació: Unitat Processal de Suport Directe de Primera Instància i 
Instrucció. 

 Localitat: la Bisbal d’Empordà. 

 Complement general del lloc: 3.808,80 euros. 

 Complement específic: 7.160,64 euros. 

 Jornada: normal. 

 Horari: normal. 

 Tipus de lloc: singularitzat. 
 
 

2- Contingut funcional 

 
Missió:  
Organitzar, coordinar i supervisar els serveis registrals principals i les tasques del 
personal adscrit a la unitat funcional corresponent, a fi de garantir que les funcions de 
tramitació dels procediments del registre civil siguin acomplertes amb agilitat i eficàcia i 
dins dels terminis previstos, sota les directrius del superior jeràrquic i d’acord amb el marc 
normatiu legal, les normes organitzatives i les instruccions corresponents. 
 
Finalitats/funcions: 

 Exercir la delegació de funcions, controlant i supervisant la pràctica de les 
inscripcions i el lliurament de les certificacions. 

 Donar suport al superior jeràrquic en l’organització, planificació, supervisió i gestió de 
la unitat funcional corresponent, per aconseguir que sigui més eficaç i eficient. 

 Supervisar i coordinar, sota la direcció del superior jeràrquic, l’activitat del personal 
adscrit a la unitat funcional corresponent i distribuir les tasques entre ells, vetllant pel 
seu correcte desenvolupament, com també pel funcionament dels sistemes 
d’informació i per les relacions amb tercers i amb altres unitats de l’oficina judicial. 

 Proposar indicadors de qualitat, i fer-ne el seguiment i l’avaluació periòdica. 

 Col·laborar amb els òrgans competents del Departament de Justícia en l’exercici de 
les seves competències organitzatives i de gestió dels mitjans personals i materials. 

 Controlar i supervisar l’actualització de fitxers i registres. 

 Obtenir, explotar dades i elaborar estadístiques i informes, amb l’ajuda de les eines 
informàtiques de què disposi. 

 Les atribuïdes al cos de referència per les lleis i els reglaments. 
 
Tasques bàsiques o activitats: 

 Signa inscripcions i certificacions d’acord amb la delegació rebuda. 

 Coordina i supervisa l’activitat del personal adscrit a la unitat funcional corresponent i 
canalitza les instruccions pautades pel superior jeràrquic.  

 Organitza i distribueix les tasques entre el personal adscrit a la unitat funcional 
corresponent i vetlla pel seu correcte desenvolupament, sota la supervisió del 
superior jeràrquic, reassignant les tasques encomanades quan les necessitats del 
servei així ho aconsellin. 
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 Vetlla perquè el personal adscrit a la unitat funcional disposi en tot moment de les 
normes organitzatives, i de les circulars i instruccions aprovades en relació amb 
cadascuna de les actuacions que s’han de dur a terme. 

 Informa el superior jeràrquic sobre l’activitat i el funcionament de la unitat funcional 
corresponent i sobre les incidències que puguin sorgir, tot identificant les necessitats 
de recursos personals, materials i tècnics que es puguin presentar. 

 Proposa al superior jeràrquic millores en els processos de treball.  

 Col·labora en la implantació i el manteniment dels sistemes d’organització i gestió, en 
la formació del personal que coordina, especialment en l’acolliment del nou personal 
que arribi a la unitat i en la posada en marxa de les noves experiències que 
s’impulsin i afectin el seu àmbit de responsabilitat. 

 Supervisa la utilització de les eines informàtiques de gestió i documentació de la 
unitat per tal que es mantingui el registre de dades actualitzat. 

 Controla l’obtenció i el manteniment de les claus informàtiques i els elements de 
signatura digital del personal adscrit a la unitat funcional corresponent. 

 Revisa, sota la supervisió del superior jeràrquic, els alardos i les estadístiques 
proporcionats per les aplicacions informàtiques, per al seguiment de l’activitat de la 
unitat. 

 Substitueix altres funcionaris del cos de gestió processal i administrativa destinats a 
la unitat quan sigui convenient per les necessitats del servei. 

 Exerceix la resta de funcions que legalment o reglamentàriament s’atribueixin al cos i 
qualssevol altres de naturalesa anàloga a les anteriors que, inherents al lloc de 
treball que ocupin, els siguin encomanades pels superiors jeràrquics, orgànics o 
funcionals, en l’exercici de les seves competències.  

 

3- Mèrits que es valoraren  

 Coneixements i/o experiència en gestió d’organitzacions/coordinació d’equips. 

 Experiència i/o coneixements generals en Registre Civil. 

 Coneixements i/o formació aplicatiu informàtic judicial Catalunya/coneixements de 
nivell mitjà o superior en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC o un 
altre d’equivalent). 

 Coneixements i/o experiència en atenció al públic.  

 

 


