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DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
CONCURS CANVI DESTINACIÓ PERSONAL LABORAL 

 
CCOO us comuniquem les darreres informacions del Concurs de Canvi de Destinació 
de personal laboral del departament de Justícia.  
 
Cal esmentar, però, que aquestes dades son molt inicials i no son del tot reals fins que es 
duguin a terme totes les avaluacions oficials per part de l’Òrgan Tècnic d’Avaluació, que 
es reunirà el dia 7 de octubre i publicarà la informació per a totes les persones participants 
(entre el 7 i el 9 d’octubre). 
 
També us informem que s’ha presentat un recurs en via administrativa respecte el 
requisit de català dels Dinamitzadors/es Lingüístics/ques  i,  de moment,  no tenim 
coneixement que s’hagi presentat cap recurs a la convocatòria en via judicial (la qual cosa 
no vol dir que no hi hagi cap recurs ja que triguen bastant en arribar  les comunicacions 
d’interposició). 
 
Pel que fa a les sol·licituds  presentades, n’hi ha un total de 54 persones participants de 
tots els departaments de la Generalitat de Catalunya que han sol·licitat un total de 276 
llocs, amb la distribució següent: 
 
     Llocs afectats Total llocs sol·licitats 

   Vacants 79 188 
Resultes 45 88 
      
Total 124 276 

    
 
Recordatori del cobrament de la paga extra del 2013 
 
CCOO us informem que l’Administració ha comunicat que tot el personal laboral de la 
Generalitat de Catalunya cobrarà en la nòmina del mes de octubre el 23,33% de la 
devolució de la paga extra de l’any 2013 (aquesta quantitat s’engloba dins el 40% que 
queda pendent de cobrar aquest any de l’esmentada paga). 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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