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Acte de nomenament de personal interí per a la implementació de 
l'Oficina judicial de Berga, dels cossos d'auxili judicial, de tramitació 
processal i administrativa i de gestió processal i administrativa de 
l'Administració de justícia

D’acord amb l’Ordre JUS/141/2017, 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, i amb l’objectiu de donar cobertura als llocs de treball vacants en el cossos d’auxili 
judicial, de tramitació processal i administrativa i de gestió processal i administrativa, es crea 
l’Acte de nomenament Berga 2021 i es convoca tot el personal interí destinat als jutjats de 
1a Instància números 1 i 2 de Berga mitjançant el correu electrònic i un missatge sms.

A la pagina web del Departament, a l’apartat  Acte de nomenament telemàtic, a banda 
d’aquesta nota informativa, hi trobareu la informació següent: 

-   oferta de places Berga_2021 
-   persones convocades Berga_2021
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http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/borsainterinsaj/
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Procediment de l’acte de nomenament 

La cobertura de places es farà de forma electrònica: 

1. Les persones convocades rebreu un correu electrònic anomenat Convocatòria de 
nomenament de personal interí de l’Administració de justícia – Berga, amb el 
document adjunt Sol·licitud de llocs de treball – Berga, amb les places ofertes.

Empleneu les vostres dades personals a l’espai identificat com a  Dades de la 
persona participant, amb el vostre DNI, primer i segon cognom, i nom.

Per emplenar el quadre, heu d’obrir el desplegable clicant a sobre de cada línia 
(vegeu la imatge) i escollir les places per ordre de preferències (no hi escriviu a 
sobre).

Sol·licitud de llocs per ordre de preferència per al personal interí de la borsa de l'Administració de justícia  

Escolliu les places per ordre de preferència utilitzant el desplegable de cada fila, 
sense emplenar-lo manualment. 

Un cop emplenat, deseu el document al vostre ordinador en format Excel i escriviu-hi 
com a nom el vostre NIF, sense espais ni signes de puntuació. Deseu de nou el 
document en format PDF i escriviu-hi com a nom el vostre NIF, sense espais ni signes de 
puntuació. (Sol·licitem el mateix document en dos formats per tal de garantir l’ús i la 
transparència de les places escollides). 

Si no voleu escollir cap plaça d’entre les ofertades heu de comunicar aquest fet 
responent el correu de convocatòria amb indicació de les vostres dades 
d’identificació. 
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– Declaració responsable
– Declaració de coneixements informàtics i mecanogràfics

Si no disposeu de signatura electrònica, imprimiu els documents, signeu-los 
manualment i, després, escanegeu-los. En cas d’impossibilitat, serà suficient 
amb la resta del document correctament emplenat.

3. Les persones aspirants que tingueu la condició legal de discapacitades i  no hàgiu
presentat el dictamen oficial de discapacitat expedit per l’equip multiprofessional
competent de valoració i orientació, que garanteix el compliment de les funcions
pròpies dels llocs de treball en l’àmbit de l’Administració de justícia, l'haureu de
presentar, juntament amb la resta de documentació.

4. Un cop emplenats tots els documents, envieu-los a l’adreça de correu electrònic
borsainterins.justicia@gencat.cat, tenint en compte d’escriure al tema del correu:
Acte_nomenament_Berga_NIF_nom i cognoms.

El termini de presentació de correus electrònics amb la documentació 
degudament emplenada és fins les 23.59 hores del dia 12 de gener de 
2021. Abans d’enviar el correu, comproveu que adjunteu el formulari en 
els dos formats, excel i pdf, juntament amb la resta de documentació 
indicada i obligatòria en tots els casos. No oblideu apuntar el vostre 
nom i cognoms i DNI al tema del correu.
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2. Descarregueu-vos la resta de documents adjunts en el correu i empleneu-los (és
obligatori adjuntar-los):

– Declaració d’antecedents penals

Suspensió de la borsa per altres motius 

Les persones convocades que acreditin qualsevol de les causes previstes a l’article 17 de 
l’Ordre JUS/141/2017, de 5 de juliol, podran sol·licitar la suspensió a la borsa de personal 
interí com a màxim fins a  les 23.59 hores del 12 de gener de 2020, tot enviant el formulari 
de sol·licitud de suspensió, juntament amb un document justificatiu que acrediti la causa de 
la suspensió, a l’adreça de correu electrònic borsainterins.justicia@gencat.cat. Abans 
d'enviar ambdós documents, recordeu  d'escriure al tema del correu:
Acte_nomenament_Berga_suspensió_borsa_NIF_nom i cognoms.

Un cop finalitzi la causa que motivi aquesta situació, haureu de demanar  la  reincorporació 
a la borsa enviant un correu a la mateixa adreça electrònica. 

No s’acceptarà cap sol·licitud de suspensió una vegada enviat a borsa el formulari 
de sol·licituds de places escollides, correctament emplenat per ordre de preferència. 

mailto:borsainterins.justicia@gencat.cat
http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/serveis/treballar_depart/temporal_funcionaris/borsa-interins-aj/suspensio-borsa.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/serveis/treballar_depart/temporal_funcionaris/borsa-interins-aj/suspensio-borsa.pdf
mailto:borsainterins.justicia@gencat.cat
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Publicació de les llistes finals 

Un cop rebudes les preferències escollides amb el formulari emplenat i adjunt en els dos 
formats, pdf i excel, el Servei de Gestió de Recursos Humans farà les adjudicacions de 
les places per ordre d’antiguitat.

Un cop assignades les places, rebreu un correu electrònic amb el comunicat de destinació 
i/o la resolució de nomenament per tal que, en la data de la incorporació efectiva, el/la 
lletrat/ada pugui formalitzar una diligència de presa de possessió a l’òrgan judicial. 

L’assignació final de les places es publicarà al web. Els candidats que no hagin obtingut 
plaça també es veuran reflectits a la mateixa llista. 

Les persones que disposin de la targeta identificativa per fitxar, facilitada pel Departament, 
podran continuar utilitzant-la.

Disposeu de tota la informació relativa a les borses al web de personal interí de 
l’Administració de justícia. 

Borsa de personal interí de 
l'Administració de justícia
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	Nota informativa per a les persones convocades via SMS i correu electrònic integrants de les borses de personal interí dels cossos d’auxili judicial, tramitació processal i administrativa i gestió processal i administrativa de l’Administració de justícia



