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Nota informativa sobre l’adjudicació de destinacions als funcionaris de nou 
ingrés del cos de tramitació processal i administrativa, torn lliure, convocatòria 
JUS/1655/2010 
 
El 9 de juliol de 2011 es publicaran al BOE les destinacions que s’ofereixen  als funcionaris 
de nou ingrés del cos de tramitació processal i administrativa, torn lliure, de la convocatòria 
JUS/1655/2010. 
 
Les persones interessades disposaran únicament de 5 dies naturals, des de l’endemà de la 
publicació en el BOE, per presentar la instància en què poden sol·licitar fins a 50 
destinacions. Per tant, la data límit és el dia 14 de juliol de 2011. Es recorda la importància de 
lliurar aquesta instància al Registre del Departament de Justícia (c/ Pau Claris, 81) perquè es 
pugui fer una adjudicació de les places àgil i eficaç. Si algun aspirant opta per presentar-la en 
algun altre registre públic, és necessari que paral·lelament la faci arribar per fax al 
Departament (93 316 42 09, a l’atenció de Gemma Almarcha o Ramon Sendra). 
 
A la relació de destinacions s’inclouen tant places definitives com les provisionals. Els 
funcionaris que optin per sol·licitar destinacions provisionals poden trobar-se amb dues 
situacions: 
 
a) En el cas que algun funcionari de nou ingrés obtingui una destinació coincident amb 
l’adjudicada a algun funcionari que hagi participat en el concurs de trasllats, se l’adscriurà 
provisionalment a una altra destinació. Això li comportarà l’obligació de participar en el 
següent concurs de trasllats en el qual es convoquin places de la comunitat autònoma (és a 
dir, el que es publicarà el primer quadrimestre de 2012). Es podran sol·licitar destinacions de 
tot el territori nacional i, si no se n’obté cap, s’ assignaran destinacions  definitives a la nostra 
comunitat. Tant el cas d’assignació provisional de destinació per causa de coincidència amb 
la destinació adjudicada al concurs com en el supòsit de no obtenir destinació en el concurs 
general, l’adjudicació de places es farà d’acord amb l’ordre escalafonal del procés selectiu. 
 
b) En cas contrari (que la destinació adjudicada en concurs no coincideixi amb la destinació 
adjudicada en el procés selectiu), els funcionaris inicialment assignats a places provisionals 
passaran a tenir destinacions definitives mitjançant una resolució que es publicarà amb 
posterioritat a la resolució del concurs de trasllats. 
 
Les destinacions provisionals que a continuació es detallen  no seran susceptibles d’una 
conversió ulterior en places definitives a través de la resolució que s’esmenta en el punt b i, 
per tant, els funcionaris als quals s’adjudiquin necessàriament hauran de participar en el 
concurs de trasllats següent: 
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Òrgan        Nombre de places 
 
Registre Civil Exclusiu de Barcelona    1 
Jutjat de Primera Instància 3 de Barcelona    1 
Jutjat de Primera Instància 4 de Barcelona    1 
Jutjat de Primera Instància i Instrucció 6 de Cerdanyola del Vallès 1 
Jutjat de Primera Instància 7 de Granollers    1 
Jutjat Penal 2 de Manresa      1 
Secció 2a de l’Audiència Provincial de Girona   1 
Secció 3a de l’Audiència Provincial de Girona   5 
Secció 4a de l’Audiència Provincial de Girona   4 
Jutjat de Primera Instància i Instrucció 8 del Vendrell   1 
Secció 3a de l’Audiència Provincial de Girona   1 
Secció 4a Audiència Provincial de Girona    1 
Jutjat Social 1 de Tarragona     3 
Jutjat Social 2 de Tarragona     4 
Jutjat Social 3 de Tarragona     1 
 
A la relació de destinacions que es publicarà al BOE el proper dia 9 de juliol hi constaran 
òrgans judicials les places des quals seran definitives, provisionals i, en alguns casos, 
d’ambdós tipus. En qualsevol cas,  la naturalesa de les places s’indicarà  clarament en la 
resolució de publicació de destinacions. A continuació es presenten  exemples pràctics dels 
literals que es visualitzaran: 
 
Lloc de Treball Localitat Província Comunitat Nombre de places 
Jutjat de 1a Instància i Instrucció 1 Arenys de Mar Barcelona Catalunya 1 (D) 
TSJ Sala Contenciosa Administrativa Barcelona Barcelona Catalunya 1 (P) 
Jutjat de 1a Instància 3 Barcelona Barcelona Catalunya 2 (1D i 1P) 

 
A la sol·licitud de destinació l’interessat haurà d’especificar si opta per una plaça provisional. 
Totes es destinacions sol·licitades en què l’interessat no indiqui la condició de provisionalitat 
de la plaça s’entendran com a definitives.  


