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CONCURS CANVI DESTINACIÓ 
PERSONAL LABORAL DEP. JUSTÍCIA 

 
CCOO us informem que dijous 25 de juny d’enguany es va publicar la convocatòria de concurs de canvi de 
destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament de Justícia 
(convocatòria núm. LJUS/001/2019). 
 
Es pot presentar tot el personal fix en les circumstàncies següents: 

• Personal fix del departament que estigui en una adscripció provisional amb un altre lloc que no sigui 
el seu d’origen.  

• Personal fix que vulgui un canvi de destinació de la seva categoria o categories similars. 
• Personal fix en situació d’excedència de qualsevol mena. 

 
Procediments i aspectes a tenir en compte: 

• Consulteu el portal ATRI 
• Tingueu actualitzat el vostre expedient a ATRI. Contacteu amb el Departament per actualitzar dades. 
• A la pestanya Mobilitat apareixerà la informació relacionada, consulteu si la vostra plaça està 

afectada amb el vostre codi de lloc. 
• El període per fer les sol·licituds de canvi de destinació serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà 

de la data de publicació de la convocatòria al DOGC. 
• Monitors/es FO: les Bases no distingeixen l’especialitat del lloc dels/de les monitors/es 

artístics/ques. El Departament s’ha compromès a afegir un enllaç a la intranet on s’especificaran les 
especialitats de cada lloc 

• El concurs relaciona llocs Vacants (ocupats per personal interí per vacant) i llocs a Resultes 
(ocupats per personal laboral fix). 

 
Oferta PESCO 
L’oferta PESCO (Places d’Estabilització i Consolidació) encara està pendent de publicar. Segons l’Acord de 
Govern GOV/156/2018: 

• Places d’estabilització: aquelles places de determinats sectors, dotades pressupostàriament, 
ocupades temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 
2016. 

• Places de consolidació: Aquelles places dotades pressupostàriament, ocupades temporal i 
ininterrompudament des d’una data anterior al 01.01.2005 o amb unes funcions de finalitat social. 

 
CCOO us comuniquem que en algunes categories, gairebé totes, el departament de Justícia no ha fet cap 
concurs de canvi de destinació ni d’oferta publica des de fa 20 anys, vulnerant els drets del seu personal i 
creant una situació de precarietat i vulnerabilitat; per aquest motiu els/les treballadors/es no estan 
acostumats/des a participar en aquests concursos, per la qual cosa us recomanem que esteu atents/es a 
tots el processos i compliu tots el terminis requerits a les bases de les convocatòries. 
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