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Comissió tècnica de condicions de treball dels tècnics de les 
oficines d’atenció a la víctima del Departament de Justícia  

11 de febrer de 2010 
 

 
A petició de CCOO i la resta de forces sindicals, per fi, s’ha mantingut una primera reunió amb els 
representants del Departament de Justícia i amb el vist i plau de Funció Pública, per tal de tractar les 
condicions de treball (horaris, retribucions, funcions, recursos humans i materials, etc) dels tècnics que 
presten serveis a les Oficines d’Atenció a la Víctima pertanyents a la Subdirecció General de Medi 
Obert i Mesures penals Alternatives del Departament de Justícia. 
 
L’administració ha recollit informació sobre les necessitats i especificitats dels professionals que 
treballen en l’atenció de víctimes de delictes en tot el territori català. S’ha fet referència de manera 
especial, a l’aplicació de les funcions dels tècnics d’aquest serveis d’acord amb les normes legislatives 
vigents que afecten directament a aquests professionals (LO 27/03 Ordre de protecció de les víctimes 
de la violència domèstica i LO 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència Domèstica). 
 
CCOO ha sol·licitat un increment dels complements de destinació acords a les funcions, horaris, 
especial dificultat, i l’especificitat i complexitat de les tasques a realitzar.  
 
L’administració ha escoltat els raonaments sindicals i professionals d’aquest col·lectiu i ens convocarà 
en un termini breu, per a estudiar les reivindicacions presentades I donar-nos resposta al respecte. 
 
Des de CCOO volem afegir que tal i com es van iniciar les negociacions, no vam començar gens bé. 
En el mes de maig de 2009 els representants de l’administració tant de Funció Pública com de Justícia, 
no es van negar a tractar condicions de treball, però van condicionar-lo reiteradament en la mancança 
total d’increments retributius com a conseqüència de la crisi econòmica.  
 
CCOO ha demanat al Departament de Justícia que en cas que la valoració de les condicions de treball 
dels professionals de les oficines d’Atenció a la Víctima, comporti increments retributius, utilitzi els 
diners que el Departament compta per a assolir cotes més elevades en la tecnificació de les plantilles. 
(295.000 euros). 
 
Esperem que Funció Pública i el Departament de Justícia entenguin les necessitats que presenten els 
companys i companyes d’aquests serveis en quant a condicions de treball i apliquin degudament uns 
diners que mai millor dit, contribueixen a tecnificar i per tant millorar l’aportació professional d’aquests 
empleats públics. 
 
Us continuarem informant de manera puntual. Esperem que les nostres reivindicacions es portin a 
terme. 
 
Tots hem de treballar per millorar els serveis a la ciutadania. 


