
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

EDICTE de 5 de setembre de 2016, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es
regula la selecció, el nomenament i el cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de
l’Administració de justícia a Catalunya.

El Departament de Justícia ha elaborat un Projecte d'ordre per la qual es regula la selecció, el nomenament i el
cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.

Amb la finalitat de donar participació a la ciutadania en el procés d'elaboració del Projecte d'ordre esmentat, se
sotmet a informació pública, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, durant el termini de set dies hàbils a
comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
per tal d'examinar el dit Projecte d'ordre i formular-hi les al·legacions i les observacions que es considerin
oportunes.

El Projecte d'ordre es pot examinar a la pàgina web del Departament de Justícia, http://justicia.gencat.cat i, en
hores d'oficina, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la seu central del Departament de Justícia (c. Pau Claris, 81,
planta baixa, 08010 Barcelona), als Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona (pl. Pompeu
Fabra, 1, 17002 Girona), Lleida (c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida), Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17,
43002 Tarragona) i les Terres de l'Ebre (c. Santa Anna, 3-5, 2a planta, 43500 Tortosa), i a l'Institut de
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Gran Via de les Corts Catalanes, 111, 6a planta - edifici G,
08075 Barcelona).

 

Barcelona, 5 de setembre de 2016

 

Adrià Comella i Carnicé

Secretari general
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