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RESOLUCIÓ 
 
de 28 març de 2014, 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 la convocatòria de 29 de juny de 2009. 
 
L’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, per la qual es regula la selecció, la formació i el 
nomenament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l’Administració de 
justícia a Catalunya, estableix a l’article 2.3 que “La vigència de les borses de personal interí 
és biennal i, en finalitzar la seva vigència, el director o la directora general de Recursos de 
l’Administració de Justícia pot acordar-ne la pròrroga i, si s’escau, la reordenació”. 
 
Mitjançant la Resolució JUS/1860/2009, de 29 de juny, el director general de Recursos de 
l’Administració de Justícia 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. 
 
La Resolució de 19 de març de 2010, va aprovar la relació definitiva de persones integrants 
de les llistes de funcionament, de reserva de persones opositores, i general de reserva de la 
convocatòria del procés de selecció per a la constitució de les borses d’interins dels cossos 
de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i 
administrativa i d’auxili judicial, i va disposar que les llistes aprovades serien efectives a 
partir del 12 d’abril de 2010. D’acord amb el que s’ha exposat, el termini de vigència de les 
borses d’interins finalitzava l’11 d’abril de 2012. 
 
La Resolució d’11 d’abril de 2012, de la secretària de Relacions amb l’Administració de 
Justícia, va prorrogar, per un termini d’un any, la vigència de les borses d’interins i va 
acordar reordenar les llistes de funcionament d’acord amb els mèrits establerts a l’article 6 
de l’Ordre JUS/250/2009, i els barems i la forma d’acreditació prevista a l’apartat tercer de la 
Resolució esmentada.  
 
Posteriorment, la Resolució de 10 d’abril de 2013, de la secretària de Relacions amb 
l’Administració de Justícia, previ acord de la Comissió de Seguiment, va prorrogar, per un 
termini d’un any, 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/1860/2009, de 29 de juny. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat, el termini de vigència de les borses d’interins finalitza el 
proper 11 d’abril de 2014. 
 
Atès que el nombre de candidats que formen les borses d’interins dels cossos de metges 
forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i 
d’auxili judicial fa preveure que amb les actuals borses quedarà garantida la provisió de 
personal interí necessari, s’estima convenient la pròrroga de 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.  
 
La Comissió de Seguiment, d’acord amb la competència que li atribueix l’article 22.2 e) de 
l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, ha acordat en la sessió de 14 de març de 2014 
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proposar la pròrroga de les borses de personal interí constituïdes d’acord amb la 
convocatòria de la Resolució JUS/1860/2009, de 29 de juny.  
 
Per tot això, en ús de les competències que, d’acord amb la normativa vigent, em 
corresponen, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Prorrogar per un termini d’un any, a partir del 12 d’abril de 2014, 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/1860/2009, de 29 de juny. 
 
Segon.- Disposar que aquesta Resolució s’exposi el dia 12 d’abril de 2014 a l’adreça 
d’Internet http://www.gencat.cat/justicia/borsa-interins-admjust, i a les adreces següents: 
Departament de Justícia (C/ Pau Claris, 81, 08010 Barcelona); Serveis Territorials del 
Departament de Justícia a Girona (Plaça Pompeu Fabra,1, 17002 Girona), a Lleida (C/ Sant 
Marti, 1, 25004 Lleida) a Tarragona (C/ Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona) i a 
les Terres de l’Ebre (C/ Àngel, 6, 4t, 43500 Tortosa). 
 
D’acord amb el que estableix l’article 59.6b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i procediments administratiu comú, l’exposició de la 
resolució en els llocs indicats en el paràgraf anterior substitueix a la notificació a les 
persones interessades.  
 
Tercera.- Declarar que en cas que no sigui possible que la Resolució s’exposi 
simultàniament en els llocs que s’indiquen en el paràgraf anterior, els terminis d’impugnació 
legalment previstos es comptaran a partir de la data d’exposició al tauler d’anuncis de la seu 
del Departament de Justícia (C/ Pau Claris, 81, 08010 Barcelona). 
 
 
 
 
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, pot 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 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, 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 pot 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 la seva elecció, de conformitat amb el que disposen els articles 
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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