
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

CENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA

RESOLUCIÓ JUS/2706/2022, de 30 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de beques
destinades a la preparació d'oposicions per a l'accés a les carreres judicial i fiscal que concedeix el Centre
d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada durant l'any 2022 (ref. BDNS 647500).

Correspon al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, d'acord amb la Llei 18/1990, de 15 de
novembre, de creació del Centre, modificada per la Llei 8/2000, de 19 de juny, organitzar programes que
fomentin i facilitin l'accés dels juristes i dels llicenciats en Dret de Catalunya a les carreres judicial i fiscal i a
altres professions jurídiques, per les vies legalment establertes.

Una vegada constatada la necessitat de fomentar i facilitar l'accés a les carreres judicial i fiscal per tal de
propiciar l'estabilitat i l'adequat nivell de qualitat del servei públic de la justícia, així com per incrementar el
grau de satisfacció i confiança de la ciutadania, s'ha considerat oportú establir una línia d'ajuts que tenen com
a objectius motivar i afavorir les persones residents a Catalunya graduades en Dret perquè dirigeixin les seves
aspiracions professionals cap a les carreres judicial i fiscal i contribuir, d'aquesta manera, a estabilitzar les
plantilles judicial i fiscal a Catalunya i a assolir un major grau d'eficàcia i de qualitat, així com a fomentar l'ús
efectiu de la llengua catalana a l'Administració de justícia.

De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol 9 del text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que
regula el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Primer

Obrir la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de 50 beques destinades a la
preparació d'oposicions per a l'accés a les carreres judicial i fiscal que concedeix el Centre d'Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada durant l'any 2022.

Segon

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades per l'Ordre JUS/185/2022, de 22 de juliol,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques destinades a preparar l'accés a les
carreres judicial i fiscal (DOGC núm. 8718, de 27.7.2022).

Tercer

3.1 Les beques tenen una durada de 4 anys a comptar a partir de l'1 de gener de 2023 i fins al 31 de
desembre de 2026.

3.2 Si durant el termini establert al paràgraf anterior el beneficiari supera el procés selectiu corresponent, l'ajut
finalitza en la data de la publicació del seu nomenament al Boletín Oficial del Estado o, de resultar anterior, en
la data de la seva incorporació a l'Escola Judicial.

Quart

L'import global màxim de les beques a atorgar durant els 4 anys és de 2.316.000,00 euros, a raó de
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579.000,00 euros per any. Es tracta d'una convocatòria de despesa anticipada i pluriennal, i l'atorgament es
condiciona a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses del Centre d'Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per als anys 2023, 2024,
2025 i 2026. La partida pressupostària objecte d'imputació és la D/480003000/2150/0000 “Beques”.
L'aprovació d'aquest acte implica l'autorització a les unitats administratives per a la comptabilització de
l'autorització de la despesa en el sistema corporatiu de la comptabilitat del GECAT.

Cinquè

5.1 L'import de cadascuna de les beques pels 4 anys és de 46.320,00 euros. La meritació es produeix
mensualment, a raó de 965,00 euros (965,00 x 12 mesos x 4 anys). L'import màxim a atorgar per les 50
beques durant els 4 anys és de 2.316.000,00 euros (46.320,00 euros x 50 beques).

L'import de cadascuna de les beques per a cada any és d'11.580,00 euros. La meritació es produeix
mensualment, a raó de 965,00 euros (965,00 x 12 mesos). L'import anual de les 50 beques és de 579.000,00
euros (11.580,00 euros x 50 beques).

Aquestes beques estan subjectes a la retenció de l'IRPF, d'acord amb la normativa tributària.

5.2 El termini d'abonament de l'ajut és mensual i l'abonament s'efectua per mesos vençuts, durant la segona
quinzena del mes següent a la meritació.

Sisè

6.1 Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva
justificació s'han de fer exclusivament per via telemàtica mitjançant la pàgina web Tràmits gencat
(https://web.gencat.cat/ca/tramits).

6.2 La sol·licitud i l'annex per concórrer a la convocatòria s'han de formular mitjançant els formularis
normalitzats que es poden descarregar de la pàgina web Tràmits gencat (https://web.gencat.cat/ca/tramits).

6.3 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Setè

7.1 Es delega en la directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada la competència per dictar la
resolució de concessió de les beques que són objecte d'aquesta convocatòria. Aquesta resolució s'ha de dictar
en el termini màxim de 90 dies naturals a comptar de l'endemà de la finalització del termini de la presentació
de les sol·licituds.

L'òrgan instructor és la cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Suport Tècnic del Centre d'Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada.

7.2 La notificació de la resolució de concessió d'aquestes beques s'ha de publicar al tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i al web del Centre
(Transparència. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (gencat.cat)). Aquesta publicació substitueix
la notificació individual i té els mateixos efectes.

Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Justícia i presidenta del Centre, en el
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat
i al web del Centre, esmentats anteriorment, segons el que estableixen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona
en el termini de dos mesos, comptadors igualment des de l'endemà de la publicació al tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat i al web del Centre esmentats, d'acord amb els articles 8.3, 25 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; o bé qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa dels seus drets o interessos legítims.
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Vuitè

Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament de beques.

Responsable: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Finalitat: gestionar la concessió de les beques per a la preparació d'oposicions per accedir a les carreres judicial
i fiscal que concedeix el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Drets de les persones interessades: segons el que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament general de
protecció de dades (RGPD), les persones interessades poden sol·licitar l'accés i la rectificació de les seves
dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. Així mateix tenen el dret
d'obligació de notificació relativa a la rectificació o supressió de les dades personals o la limitació del
tractament, de portabilitat de les dades, d'oposició i de decisions individuals automatitzades, incloses les
elaboracions de perfils.

Procediment per exercir els drets a https://justicia.gencat.cat/ca/departament/protecciodades/drets-persones-
interessades/.

Informació addicional: https://justicia.gencat.cat/ca/departament/protecciodades/informacio-detallada-
tractaments/.

Novè

Contra aquesta resolució de convocatòria les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la consellera de Justícia i presidenta del Centre, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes que estableixen els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar, igualment, de l'endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els articles 8.3, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.

Barcelona, 30 d'agost de 2022

Lourdes Ciuró i Buldó

Consellera de Justícia i presidenta del CEJFE

(22.252.029)
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