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PERSONAL LABORAL. CONCURS DE CANVI DE DESTINACIÓ 
GRUP D 

 
Ahir, 15 de maig va sortir publicada al DOGC núm. 6623 la convocatòria de concurs de canvi de 
destinació de llocs de treball de categories Grup D de personal laboral. 
 
El personal laboral dels grups A, B i C, ja va dur a terme el seu concurs de trasllats i la resta de 
processos van quedar aturats quan el Departament no podia garantir la recol·locació del personal 
temporal desplaçat. 
 
En aquests moments, al poder-se tornar a fer contractes d'interinitat per vacant, el Departament 
ha reprès els processos tal i com contempla el Conveni pel Personal Laboral. 
 
- Poden participar: personal fix, fixos en excedència, persones que estan en encàrrecs en 

funcions o mobilitat provisional (aquests/es hi estan obligats si volen consolidar aquesta 
plaça) ocupant alguna de les places D que s'oferten. 

 
- Termini presentació sol·licituds: Fins el 2 de juny (15 dies hàbils) 
 
- Aquesta convocatòria contempla tant la fase de trasllat horitzontal, igual o diferents categories 

del propi Grup D, com la fase de promoció, de personal fix de categories del Grup E i que 
reuneixin els requisits. 

 
- Veureu que, en un annex, també s'inclouen places que estan ocupades per personal fix. Si 

aquest no pot ser desplaçat/da, per què s'ofereixen les seves places? Això és perquè el 
Conveni, contempla la possibilitat de "resultes". Vol dir que si jo estic interessat en una plaça 
que és propietat ja d’algú, puc demanar-la igualment, en previsió, per si es donés el cas que 
aquest fix demanes de marxar, i la deixés lliure. 

 
Per qualsevol dubte us podeu dirigir a: mjgomez@sindicat.ccoo.cat 

janeas@sindicat.ccoo.cat 
icaire@sindicat.ccoo.cat 
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