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

L’oficina judicial a la Seu d’Urgell 

Preguntes més freqüents 
Informació general per a partits amb un servei comú processal general 
(SCPG) 
 
Procés d’acoblament 
1. Qui pot participar en els concursos de llocs singularitzats i genèrics? 
2. Puc sol·licitar una plaça objecte d’acoblament i concursar posteriorment en 

un concurs de trasllats general? 
3. Si obtinc una destinació, quan puc tornar a prendre part en un concurs de 

trasllats general? 
4. Puc participar a la vegada en el concurs específic i en el concurs general? 
5. Si tinc destinació definitiva als òrgans judicials del partit on es fa 

l’acoblament, però estic en comissió de serveis en una altra plaça, hi he de 
participar? 

6. Puc renunciar a un lloc singularitzat? 
7. Quins són els criteris per adjudicar els llocs genèrics? 
8. Quins funcionaris es confirmen? 
9. Quina antiguitat es valora en el procés d'acoblament? 
10. Quin llocs s'adjudiquen de manera forçosa? 
11. Cal estar present en el cessament i la presa de possessió?  
12. Què passa amb els titulars destinats a les places del Registre Civil?  
13. Què passa si un lloc singularitzat es declara desert? 
 
Organització 
14. Qui realitza el servei de guàrdia? 
15. Mantindré l'import retributiu del programa VIDO? 
16. Qui organitza el repartiment de les tasques d'una UPSD? 
17. Tots els AJ del SCPG tenen clau de guàrdia?  
18. Els protocols seran públics i els coneixeran els funcionaris?  
 
Personal interí 
19. Puc sol·licitar plaça en els concursos de llocs singularitzats i genèrics? 
20. A quins llocs tindré accés? 
21. Si tinc un nomenament de substitució o vinculat a reserva, m'afecta el 

procés? 
22. Amb quins criteris es cobriran les places restants amb personal interí? 
23. Què succeeix amb els interins que no disposin de la titulació exigida per 

continuar formant part del cos en el qual estaven nomenats? 
24. Què succeeix amb els interins en actiu que no formen part de l’actual borsa 

perquè no van presentar sol·licitud? 
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25. Què succeeix amb els interins que cessen i no obtenen un lloc de treball de la 
RLT en el procés d’acoblament? 

26. Quins drets té la funcionària interina de llicència per maternitat?  
27. Quins dret té la funcionària interina embarassada de llicència per malaltia?  
28. Quins drets té el funcionari/ària de llicència per malaltia?  
29. Quina norma té en compte el cessament dels funcionaris interins amb motiu 

de la desaparició i creació de nous llocs de treball?  
30. Els funcionaris interins que actualment tenen clau de guàrdia tenen algun 

tipus de preferència?  
31. Es té en compte l’antiguitat en el partit judicial si es canvia de cos?  
32. Quin ordre de nomenament hi ha entre els cossos de GPA i TPA? 
33. En el cas que no quedin vacants, els interins cessats tornen a la borsa?  
 
Informació específica per a la Seu d’Urgell 
34. Quan i com es farà l’acte públic de nomenament del personal interí? 
35. Quan es coneixerà l’ordre de la llista? 
36. Quines places estan reservades per als aprovats a les oposicions?  
37. Quina difusió es fa de les convocatòries i els resultats dels concursos? 
38. Quan es farà la formació? 
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Preguntes més freqüents 
 
Procés d’acoblament 
 
1. Qui pot participar en els concursos de llocs singularitzats i genèrics? 

Els funcionaris que es troben en servei actiu i amb destinació definitiva als 
òrgans judicials del partit judicial. 
No hi poden participar els funcionaris destinats als òrgans de la Secció 
Territorial de la Fiscalia de la localitat ni els dels jutjats de pau del partit 
judicial. 
Tampoc no hi poden participar els declarats suspensos en ferm, mentre duri 
la suspensió; els funcionaris que es trobin en situació d’excedència voluntària 
per interès particular, durant el període mínim obligatori de permanència en 
la situació esmentada, i els sancionats amb trasllat forçós, fins que 
transcorrin un o tres anys, per a destinació a la mateixa localitat en la qual 
se’ls va imposar la sanció, si es tracta de falta greu o molt greu, 
respectivament (art. 43.2 RD 1451/2005, de 7 de desembre). 

 
2. Puc sol·licitar una plaça objecte d’acoblament i concursar posteriorment en un 

concurs de trasllats general? 
Sí. Participar en el procés d'acoblament no impedeix prendre part en el 
proper concurs de trasllat. 

 
3. Si obtinc una destinació, quan puc tornar a prendre part en un concurs de 

trasllats general? 
Amb independència de la destinació obtinguda, ja sigui un lloc singularitzat o 
genèric, el còmput del temps mínim per poder tornar a prendre part en un 
concurs general de trasllat és el que s’estableix a l’article 46.1 RD 
1451/2005, de 2 de desembre. Aquest termini compte des de l’obtenció de la 
destinació de procedència.  

 
4. Puc participar a la vegada en el concurs específic i en el concurs general? 

Sí. Tot i que en primer lloc preval la resolució del concurs de llocs 
singularitzats i, si no s’obté plaça, seguidament es té en compte la sol·licitud 
en el concurs de llocs genèrics. 

 
5. Si tinc destinació definitiva als òrgans judicials on es fa l’acoblament però 

estic en comissió de serveis en una altra plaça, hi he de participar? 
Sí. ja que s’ha d’obtenir un lloc definitiu de la RLT, sense perjudici de poder 
mantenir la comissió de serveis. 

 
6. Puc renunciar a un lloc singularitzat? 

Sí. Sempre que s'hagi ocupat el lloc almenys durant un any. S’ha de 
presentar una sol·licitud raonada. Se li atribuirà l’ocupació provisional d’un 
lloc corresponent al seu cos o escala en el mateix municipi, mentre n’obtingui 
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un altre amb caràcter definitiu, amb efectes de l’endemà de la data 
d’acceptació de la renúncia, i gaudirà de dret preferent per ocupar, la primera 
vegada que s’anunciï a concurs, llocs de treball genèrics en la mateixa 
localitat on prestava servei quan es va produir el seu cessament, en la qual 
ha de sol·licitar tots els llocs de treball que s’hi convoquin (art. 54 RD 
1451/2005, de 7 de desembre). 

 
7. Quins són els criteris per adjudicar els llocs genèrics? 

S'adjudiquen en primer lloc amb criteri de voluntarietat en funció de la major 
antiguitat en el cos. 
Té preferència per ocupar el lloc de treball de tramitació processal i 
administrativa de la UPSD amb funcions de registre civil, el funcionari 
d'aquest cos amb destinació definitiva que actualment desenvolupa les 
funcions de registre civil. 
Tenen preferència per ocupar les places amb clau de guàrdia els funcionaris 
que realitzen les guàrdies actualment. 
Els funcionaris que actualment presten serveis en un dels àmbits pilot (SCP) 
creat per la Resolució corresponent, tenen preferència per obtenir-hi 
destinació en el SCPG.  
Els funcionaris que actualment presten serveis en un dels àmbits pilot (de 
treball d’execució) creat per la Resolució corresponent, tenen preferència per 
obtenir-hi destinació en el SCP d’Execució.  
En cas d'empat, es tindrà en compte l'escalafó. 

 
8. Quins funcionaris es confirmen? 

Al SCPG, es confirmen els funcionaris del cos d'auxili judicial dels òrgans 
judicials del partit judicial i si s’escau el funcionari del cos de gestió amb 
destinació definitiva al Deganat (i en el seu cas el de tramitació), així com els 
funcionaris de les OAC, llevat que amb anterioritat hagi obtingut destinació 
en el concurs específic per proveir llocs de treball singularitzats, de manera 
voluntària. 
A la UPSD, es confirmen els funcionaris més antics de cadascun dels òrgans 
que no hagin obtingut destinació en el concurs específic o de manera 
voluntària en aquest procés en les places de la UPSD que no quedin cobertes 
de manera voluntària. 
En cas d’empat, es tindrà compte l'escalafó. 

 
9. Quina antiguitat es valora en el procés d'acoblament? 

L'antiguitat com a funcionari de carrera en el cos actual, fins el darrer dia del 
termini de presentació d’instàncies (tal com es fa en el concurs general). 
En cas d’empat, es tindrà en compte l'escalafó. 

 
10. Quin llocs s'adjudiquen de manera forçosa? 

Si s’escau, els llocs de treball que no s'han adjudicat de manera voluntària o 
per confirmació s'adjudiquen de manera forçosa entre els funcionaris dels 
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òrgans judicials del partit judicial que no han obtingut destinació en el 
concurs específic o en les fases anteriors d'aquest procés de provisió en 
funció de la major antiguitat en el cos, començant per la UPSD. 
En cas d'empat, es tindrà en compte l'escalafó. 
 

11. Cal estar present pel cessament i pressa de possessió? 
Caldrà informar d’aquesta circumstància als Serveis Territorials qui procedirà 
a formalitzar-los d’ofici. Amb posterioritat, una vegada s’incorpori, l’interessat 
els haurà de formalitzar. 
 

12. Que passarà amb els titulars que siguin destinats a les places del RC?  
La situació transitòria de les competències del RC pot comportar que els 
funcionaris destinats hagin de triar si volen continuar treballant a 
l’Administració de justícia o a l’Administració en què recaigui la competència. 
En tot cas, segons la disposició transitòria vuitena de la Llei 20/2011, de 21 
de juliol, del Registre Civil, que encara no ha entrat en vigor, aquesta seria 
una tria voluntària, però es desconeix com i en quin sentit el MJ podria 
modificar aquesta norma. 
 

13. Que passa si un lloc singularitzat es declara desert? 
En cas de què cap funcionari titular de la localitat proveeixi el lloc de treball, 
es convocarà per la seva cobertura mitjançant una comissió de serveis per 
altres funcionaris de l’àmbit de Catalunya. En cas que tampoc es pugui cobrir 
es podrà cobrir per funcionaris interins. 
 

 
Organització 
 
14. Qui realitza el servei de guàrdia? 

Es mantindrà el mateix nombre d'efectius del servei de guàrdia, que estableix 
la normativa vigent.  
Realitzaran la guàrdia en torns rotatius les persones que ocupen un lloc de 
treball de la RLT amb clau de guàrdia. 
 

15. Mantindré l'import retributiu del programa VIDO? 
No. Els complements específics són els que indica la RLT (punts 5 i 6 de la 
Resolució TRI/4117/2006, de 13 de novembre). Sols es manté el 
complement de VIDO en els jutjats exclusius com Sant Feliu, Gavà, Manresa, 
Badalona, Hospitalet, Reus, Mataró, Granollers, Terrassa, Sabadell, Lleida, 
Girona, Tarragona i Barcelona. 

 
16. Qui organitza el repartiment de les tasques dins d'una UPSD? 

Els secretaris judicials són els encarregats d'organitzar el treball i distribuir 
les tasques entre el personal de l'oficina, d'acord amb les instruccions del 
secretari coordinador provincial i els protocols d’actuació. 
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17. Tots els AJ del SCPG tenen clau de guàrdia?  
Segons el que estableix l’RLT. 

 
18. Els protocols seran públics i els coneixeran els funcionaris? 

Els protocols estaran a disposició dels funcionaris; són competència del 
secretari coordinador provincial i els aprova la secretària de Govern del TSJC. 
 

 
Personal interí 
 
19. Puc sol·licitar plaça en els concursos de llocs singularitzats i genèrics? 

Els interins no poden participar en aquest procés d'acoblament. 
 

20. A quins llocs tindré accés? 
El personal interí tindrà accés als llocs que restin vacants perquè no s’hagin 
adjudicat al personal titular durant les diferents fases del procés 
d'acoblament. 

 
21. Si tinc un nomenament de substitució o vinculat a reserva, m'afecta el 

procés? 
Sí. Amb independència del tipus de nomenament, tots els interins cessaran i, 
si s’escau, es tornaran a nomenar en els nous llocs (tant vacants com 
substitucions o reserves). 
 

22. Amb quins criteris es cobriran les places restants amb personal interí? 
1. Els interins s’han ordenat segon el cos de la destinació actual. 
2. L’ordre en què s’han ordenat ha estat: 

- En primer lloc, l’antiguitat de la destinació en el jutjat actual. 
- En cas d’empat, l’antiguitat total en el cos en qualsevol òrgan judicial. 

Es farà un acte de nomenament d’interins en places de RLT de l’oficina 
judicial. 
• En primera opció, triaran els interins que estiguin ocupant una plaça 

vacant, una plaça de substitució, o nomenats com a personal de reforç. Els 
interins nomenats que ocupin places de Registre Civil, del SCPG i places 
amb clau de guàrdia tenen preferència per ocupar-les.  

• En segona opció, triaran els interins nomenats en l’Equip d’Actuació Prèvia 
del partit judicial. 

• En tercera opció, triaran els interins integrants en les llistes de 
funcionament o reserva de la borsa d’interins vigent, en funció del número 
d’ordre que ocupin. 

 
23. Què succeeix amb els interins que no disposen de la titulació exigida per 

continuar formant part del cos en el qual estaven nomenats? 
En el moment de cessar com a conseqüència de la implementació de l’oficina 
judicial, se situen en el cos inferior. 
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Poden optar a una plaça del cos inferior respecte al qual formen part en la 
borsa actual. L’antiguitat que es tindrà en compte per poder triar plaça en el 
cos inferior serà l’antiguitat del cos on han estat nomenats en la seva última 
destinació. 

 
24. Què succeeix amb els interins en actiu que no formen part de l’actual borsa 

perquè no van presentar sol·licitud? 
En el moment de cessar, perquè es dóna de baixa el lloc de treball que 
ocupen, cessen i no poden ser objecte d’un nou nomenament. 

 
25. Què succeeix amb els interins que cessen i no obtenen un lloc de treball de la 

RLT en el procés d’acoblament? 
Seran citats amb caràcter preferent i per una única vegada, en el primer acte 
de nomenament d’interins que es realitzi, una vegada hagin cessat. 
En l’acte públic escolliran tots els interins citats, en funció de l’ordre que 
ocupen en la borsa. 
Els interins que es trobin en situació d’incapacitat temporal o altres causes de 
suspensió, cessen del lloc de treball que ocupaven i no poden ser nomenats 
de nou en aquell moment, d’acord amb el que preveu l’art. 17 de l’Ordre 
JUS/250/2009, de 13 de maig. Seran incorporats a la llista de funcionament i 
un cop finalitzi la causa de suspensió escolliran plaça d’acord amb el número 
d’ordre que ocupin a la borsa d’interins. 

 
26. Quins drets té una funcionària interina de llicència per maternitat? 

Pot triar lloc de destinació en l’acte públic però el seu nomenament quedarà 
en suspens fins que es reincorpori. El funcionari interí nomenat en el seu lloc 
tindrà vinculat el seu nomenament a aquesta persona i a la finalització de la 
incidència (maternitat). 

 
27. Quins dret té una funcionària interina embarassada de llicència per malaltia? 

Pot triar lloc de destinació en l’acte públic però el seu nomenament quedarà 
en suspens fins que es reincorpori. El funcionari interí nomenat en el seu lloc 
tindrà vinculat el seu nomenament a aquesta persona i a la finalització de la 
incidència (maternitat). 

 
28. Quins drets té un funcionari de llicència per malaltia? 

Cessarà sense possibilitat d’obtenir destinació en l’acte públic de 
nomenament, ja que una persona en situació d’IT no es pot nomenat perquè 
es troba de baixa mèdica. S’incorporarà a la llista de funcionament en 
situació de suspensió per IT, i una vegada finalitzi la causa de suspensió 
escollirà plaça d’acord amb el número d’ordre que ocupi en la borsa 
d’interins. 

 
 



 

  
 

 

8

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

29. Quina norma té en compte el cessament dels funcionaris interins amb motiu 
de la desaparició i creació de nous llocs de treball? 
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.  

 
30. Els funcionaris interins que actualment tenen clau de guàrdia tenen algun 

tipus de preferència?  
Es manté com a criteri de preferència per ocupar els llocs amb clau de 
guàrdia que quedin sense cobrir per funcionaris. Es segueixen els mateixos 
criteris que per als funcionaris. 

 
31. Es té en compte l’antiguitat en el partit judicial si es canvia de cos?  

Sí. Encara que hi hagi canvi de cos, es tindrà en compte l’antiguitat del cos 
d’on han cessat.  

 
32. Quin ordre de nomenament hi ha entre els cossos de GPA i TPA?  

Es farà en un mateix acte públic de nomenament de personal interí, 
començant pel cos de GPA, per tal que aquells interins del cos de TPA que 
formin part de les borses dels cossos de GPA puguin triar les places que 
quedin vacants de GPA . 

 
33. En el cas que no quedin vacants, els interins cessats tornen a la borsa?  

Sí. Tornen a la borsa per la desaparició del lloc de treball, de conformitat amb 
el que estableix la norma. En el supòsit del partit judicial de la Seu d’Urgell 
aquest fet no es produeix perquè hi ha increment de llocs de treball.  

 
 
Informació específica de la implementació de la oficina Judicial a la Seu 
 
34. Quan i com es farà l’acte públic de nomenament del personal interí? 

Està previst per al 27 de maig, però es podria avançar segons es cobreixin els 
llocs singularitzats i es publiquin les llistes definitives. 

 
35. Quan es coneixerà l’ordre de la llista?  

Els Serveis Territorials de Lleida l’envien personalment als interins afectats 
pel procés així com al secretari coordinador, els secretaris judicials i els 
representants de les organitzacions sindicals. 

 
36. Quines places estan reservades per als aprovats a les oposicions?  

No hi ha cap plaça afectada pels aprovats de les oposicions.  
 
37. Quina difusió es fa de les convocatòries i els resultats dels concursos? 

Totes les resolucions del concurs específic de llocs singularitzats i dels llocs 
genèrics (convocatòries, llistes d'admesos i exclosos, adjudicació provisional i 
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definitiva) es publiquen a la intranet de l'Administració de justícia (Oficina 
judicial > Implementacions > partit judicial > Procés d'acoblament). 
A més a més, la convocatòria i la resolució definitiva de llocs singularitzats es 
publica al BOE i el DOGC. 
No hi ha notificacions personals als participants en el procés, tret de les 
persones que en aquest moment es troben en situació d'excedència amb 
reserva de lloc, a qui es notifica la convocatòria i l'adjudicació de la plaça. 

 
38. Quan es farà la formació? 

La formació s’intentarà fer abans de l'entrada en funcionament de l'oficina 
judicial, d’acord amb el lloc de treball assignat. 

 
 
 
 
Barcelona, 16 de maig de 2014 


