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Oferta per cobrir una plaça d’auxili judicial al Jutjat d’Instrucció núm. 15 de 
Barcelona mitjançant el sistema de comissió de serveis 
 
Les persones que hi estiguin interessades i que reuneixin els requisits establerts han 
d’emplenar la sol·licitud que es pot descarregar des de la intranet de l’Administració de 
justícia i enviar-la al correu electrònic nuria.campos@gencat.cat fins al dia 1 d’octubre de 
2012. 
 

PLACES OFERTES 
 
Localitat: Barcelona 
Òrgan judicial: Jutjat d’Instrucció núm. 15 
Vacants auxili judicial: 1 
 
Requisits 
• Ser funcionari titular del cos d’auxili judicial. 
• Estar en condicions de poder prendre part del concurs de trasllat del 2013. 
• Trobar-se en actiu prestant serveis a Catalunya, en l’Administració de Justícia. 
• La plaça és irrenunciable. Només es pot optar a no renovar la comissió, passats els sis 

mesos inicials, per així retornar a la plaça d’origen. 
• Els funcionaris que obtinguin destí en aquest procés no podran gaudir de vacances ni de 

permisos en les dates previstes per a la incorporació. Cas que les tinguessin ja 
sol·licitades i concedides, hauran de renunciar-hi i sol·licitar-les novament en el nou òrgan.  

• No es pot estar prestant serveis als jutjats d’Instrucció de Barcelona. 
 
Mèrits 
Es valoraran els següents mèrits tenint en compte els barems següents: 
 
Antiguitat: per serveis efectius en el cos, 2 punts per cada any complet de serveis; els 
períodes inferiors es computen  a raó de 0,00555556 per dia; els mesos es consideren 
sempre de 30 dies). 
 
Català: 
Nivell B: 4 punts 
Nivell C: 8 punts 
Nivell D: 12 punts 
 
La valoració i acreditació de mèrits 
La persona a la qual s’adjudiqui la plaça oferta haurà d’aportar la documentació original dins 
del termini establert. L’antiguitat no cal acreditar-la documentalment, ja que es valora d’ofici 
d’acord amb les dades que consten al registre de personal.  
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Calendari 
Dies 28 de setembre i 1 d’octubre: presentació de sol·licituds 
Dia 3 d’octubre: llista provisional 
Dies 4 i 5 d’octubre: període d’al·legacions 
Dia 8 d’octubre: llista definitiva 
Dia 9 d’octubre: presentació de la documentació del candidat seleccionat 
Dia 15 d’octubre: presa de possessió 


