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DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
OFERTA CURSOS PERSONAL LABORAL 

 
CCOO continuem demanant a l’Administració, sense èxit, que entregui als 
representants dels treballadors i les treballadores un llistat precís de les 
places PESCO (Places d’Estabilització i Consolidació) afectades segons 
l’Acord de Govern GOV/156/2018. 
 
La previsió, segons informa el Departament, és que la convocatòria surti el 
primer trimestre de 2022. 
 
Segons el Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, totes les 
places estructurals de totes les administracions públiques ocupades durant 
tres anys abans del 31 de desembre de 2020, hauran de sortir a oferta 
pública i tots els processos hauran d’estar finalitzats abans del 31 de 
desembre de 2024.  
 
CCOO considerem totes les persones treballadores afectades deuen tenir 
tota la informació  amb suficient anel·lació per poder preparar-se. 
 
Per tot això, CCOO organitzem nous cursos per al personal laboral del 
Departament de Justícia. Son cursos amb el temari general comú aprovat pel 
CIVE. 
 
 
Podeu consultar també l’apartat de cursos d’oposicions de la nostra pàgina 
web per estar al dia de possibles novetats. 
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Preparació de l’oposició a la part comuna categoria B1 del personal 
laboral 
 

• 40 hores. Divendres de 17:00h a 19:30h.  
• Inici: 05/11/2021. Final: 18/03/2022 
• Seguiu aquest enllaç per a més informació 

 
Preparació de l’oposició a la part comuna categoria C1.C2 del personal 
laboral 
 

• 25 hores. Dimecres de 17:00h a 19:30h.  
• Inici: 12/01/2022. Final: 16/03/2022 
• Seguiu aquest enllaç per a més informació 

 
Preparació de l’oposició a la part comuna categoria D1.D2 del personal 
laboral   
 

• 15 hores. Dijous de 17:00h a 19:30h.  
• Inici: 28/10/2021. Final: 02/12/2021 
• Seguiu aquest enllaç per a més informació 

 
Preparació de l’oposició a la part comuna categoria E del personal 
laboral 
 
 

• 8 hores. Dijous de 17:00h a 19:30h.  
• Inici: 18/11/2021. Final: 02/12/2021 
• Seguiu aquest enllaç per a més informació 
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