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

Oferta per incorporar 5 persones del cos de gestió processal i administrativa, 6 
persones del cos de tramitació processal i administrativa i, 2 persones del cos d’auxili 
judicial per prestar serveis a diversos llocs de treball de nova creació, mitjançant una 
adscripció de caràcter temporal i posterior comissió de serveis, o reforç i posterior 
nomenament d’interí per vacant.   
 
(AT 03/2020) 
  
Atesa la posada en funcionament de nous òrgans judicials i d’acord amb l’anàlisi de les 
càrregues de treball, el Departament de Justícia incorpora noves places estructurals en la 
plantilla de les fiscalies de Catalunya. 
 
En aquest sentit, el Departament de Justícia, mentre no siguin pressupostades aquestes 
places, ofereix als funcionaris i a les funcionàries del cos de gestió processal i 
administrativa, del cos de tramitació processal i administrativa i, del cos d’auxili judicial que 
actualment presten serveis a l’Administració de justícia a Catalunya, la possibilitat de prestar 
serveis en aquests òrgans, en els llocs que actualment no estan coberts, mitjançant una 
adscripció de caràcter temporal i posterior comissió de serveis, o reforç i posterior 
nomenament d’interí per vacant. 
 
Llocs de treball que s’ofereixen 
 
Codi oferta: 03.01 
Òrgan judicial: Fiscalia Provincial    
Localitat: Barcelona  
Cos: 1 plaça de tramitació processal i administrativa  
 
Codi oferta: 03.02 
Òrgan judicial: Secció Territorial (Fiscalia)   
Localitat: Badalona  
Cos: 1 plaça del cos de tramitació processal i administrativa   
 
Codi oferta: 03.03 
Òrgan judicial: Secció Territorial (Fiscalia) 
Localitat: Hospitalet de Llobregat 
Cos: 1 plaça del cos de gestió processal i administrativa  
 
Codi oferta: 03.04 
Òrgan judicial: Secció Territorial (Fiscalia) 
Localitat: Sant Feliu de Llobregat 
Cossos: 1 plaça del cos de tramitació processal i administrativa 
 
Codi oferta: 03.05 
Òrgan judicial: Fiscalia d’Àrea 
Localitat: Sabadell 
Cos: 1 plaça del cos de tramitació processal i administrativa 
 
Codi oferta: 03.06 
Òrgan judicial: Fiscalia d’Àrea 
Localitat: Terrassa 
Cos: 1 plaça del cos de gestió processal i administrativa 
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Codi oferta: 03.07 
Òrgan judicial: 1a Instància núm. 7 (família i capacitats) 
Localitat: Girona 
Cossos: 3 places del cos de gestió processal i administrativa i 2 places del cos de tramitació 
processal i administrativa 
 
Codi oferta: 03.08 
Òrgan judicial: Servei Comú Processal General 
Localitat: Girona 
Cos: 1 plaça del cos d’auxili judicial  
 
Codi oferta: 03.09 
Òrgan judicial: Fiscalia Provincial 
Localitat: Girona 
Cos: 1 plaça del cos d’auxili judicial 
 
Requisits i forma de provisió 
 
• Preferentment, ser funcionari de carrera del cos de l’oferta corresponent.  

 
A) Personal titular  

Requisits 
• Trobar-se en actiu del cos de l’oferta per la qual s’opta, prestant serveis a 

l’Administració de justícia a Catalunya.  
• Presentar un informe del lletrat o lletrada de l’Administració de justícia, del cap o 

la cap de la unitat orgànica on actualment es tingui destinació, en què s’informi 
favorablement sobre la concessió d’una adscripció de caràcter temporal. 

•  
Forma de provisió  
• Les places objecte de convocatòria es cobriran mitjançant una adscripció 

temporal regulada a l’article 73.2 del Reial decret 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.  

• Una vegada siguin pressupostades les places, es farà un comissió de serveis als  
funcionaris titulars,   

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

B) Personal interí  
Requisits 
• Prestar serveis a l’Administració de justícia a Catalunya en el cos de l’oferta per 

la qual s’opta. 
 

Forma de provisió  
• Nomenament de reforç.  
• Una vegada siguin pressupostades les places, els interins passaran a ocupar-les 

com a personal interí per vacant.  
• En ser nomenat com a personal interí, s’haurà de cessar de l’òrgan de 

procedència.  
  
• El personal que obtingui destinació en aquest procés no podrà gaudir de vacances ni 

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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Es valora:  
 
• L’antiguitat per serveis efectius en el cos que correspongui 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). Al personal titular no se li valora els serveis prestats com a interins. 
 

• Coneixements de llengua catalana 
o Nivell B2:  4 punts 
o Nivell C1:  8 punts 
o Nivell J:    12 punts 
o Nivell C2: 12 punts 

 
Procediment  
 

• Les persones interessades que reuneixin els requisits han d’enviar la sol·licitud (una 
sol·licitud per cada plaça) mitjançant un correu electrònic a 
seleccioprovisio.aj.justicia@gencat.cat. 

• A l’apartat ‘Assumpte’ del correu hi ha de constar el codi d’oferta de la plaça 
que sol·liciteu. 

• Documentació que ha d’aportar la persona adjudicatària de la plaça: 
• Sol·licitud emplenada adequadament 
• Títol o certificat del nivell de català corresponent 
• Informe favorable del lletrat o lletrada de l’Administració de justícia o del cap o la 

cap de la unitat orgànica on actualment estigui destinada (només funcionaris 
titulars). 

• Els llistats definitius que es publiquin estan condicionats a l’enviament i compliment 
de la documentació i requisits que estableix la convocatòria. 

 
Calendari i terminis 
 

• Termini per presentar la sol·licitud: 3 i 4 de novembre (inclòs) 
• Llista provisional: 10 de novembre 
• Període d’al·legacions: 11 i 12 de novembre 
• Llista definitiva: 18 de novembre  
• Presentació de documentació: 19 de novembre 
• Presa de possessió: 30 de novembre 
 

 
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  

mailto:seleccioprovisio.aj.justicia@gencat.cat
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Amb la publicació de les llistes corresponents es consideren fetes 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 notificació, 
d’acord amb els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, 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 
s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del 
jutjat contenciós administratiu competent a Barcelona o davant d’aquell en la circumscripció 
del qual tingui el 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 defensar els seus interessos. 
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