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Futur del personal sanitari 
de presons i justícia juvenil 

 

 
De la reunió que varem mantenir com a Secció Sindical amb la persona que serà la 
propera responsable dels serveis sanitaris de presons i justícia juvenil a l’ICS, us 
informen del següent: 
 
• Horaris 

El canvi entre torns es farà de 2 a 3, per tant durant una hora coincidiran el torn, 
circumstància que s’aprofitarà per fer reunions d’equip, formació, sessions… 
Les guàrdies començaran una hora abans a les 8 de la tarda. Després de la 
guàrdia de diumenge es tindrà dret a lliurar. 
La resta està per definir. 

 
• Oposicions i oferta pública 

No tenim dates d’oposicions, com sabeu les ofertes públiques estan aturades per 
decret. 
Els concursos de trasllat a que fa referència el decret es faran, encara no tenim 
data concreta.  

 
• Treballadors sense titulació requerida, personal interí 

La contractació després de la integració no serà la mateixa, faran contractes de 
substitució que es renovaran cada 6 mesos fins que es proveeixin les places, 
aquestes places seran les primeres en sortir a convocatòria. CCOO preveiem 
que tot això no es podrà fer abans d’un any. Si reuniu els requisits exigits no 
dubteu en presentar-vos a la convocatòria. 

 
• Ràtios de personal 

Estan definit la ràtio de personal per centres, segons ens van informar, en 
aquests moments no hi ha una correlació entre personal-centre-població. La idea 
és dotar tots el centres amb un criteri unificat. 
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• Borsa de treball 

Està previst crear un àmbit de presons, la qual cosa permetrà triar si es vol 
treballar a Justícia. Es farà un traspàs de borsa i el temps treballat a Justícia 
meritarà igual que a l’ICS. 

 
• Data d’integració efectiva 

Estava previst que es fes al mes d’abril, ara es comprometen pel primer semestre 
de l’any. Va insistir en que el procés segueix endavant, s’han trobat amb alguna 
complicació jurídica que afecta el poder treure la llista provisional de admesos a 
la convocatòria d’integració i això esta alentint el procés. 

 
• Prestació del serveis 

En el centres de Justícia Juvenil volen, al igual que a presons, homogeneïtzar la 
prestació de serveis a tots els centres de Catalunya. 
El model consisteix en adscriure el personal sanitari a l’àrea bàsica més propera i 
prestar els serveis als centres adscrits a l’àrea bàsica. 
Està per concretar quan temps prestaran el servei al centres 
El personal d’infermeria estarà més temps que el personal mèdic en el centre i 
altres professional de l’àrea bàsica es podrien desplaçar als centre per prestar 
diferents serveis. 
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