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SECCIÓ SINDICAL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
 
 
CCOO hem guanyat una denúncia en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
reconeix el dret de cobrament del plus de diumenges i festius en els contractes de 
treballadors contractats exclusivament per a caps de setmana. L’administració s’ha vist 
obligada a retornar amb caràcter retroactiu als treballadors (Monitors de Formació 
Ocupacional) tota la suculenta quantitat que en el seu moment els va retirar sense previ 
avís ni explicació. 
 
CCOO hem denunciat en contenciós administratiu la demora en el nomenament com a 
personal estatutari del col·lectiu de personal Sanitari de Presons i Justícia Juvenil. Estem 
fent un seguiment del tema per tal que es porti a terme l’estatutarització en les millors 
condicions. 
 
El Secretari General del Departament de Justícia va convocar una reunió per tractar amb 
el Comitè Intercentres el tema de la integració. En aquesta reunió el Secretari es va 
ratificar en la intenció del Departament de portar a terme el procés i va anunciar la seva 
disposició a negociar el tema amb la part social. La part social es va mostrar d’acord amb 
la negociació i va demanar informació al respecte. Ens consten que s’han celebrat 
reunions entre el Departament de Justícia i Sanitat en el sentit d’intentar resoldre el 
procés. 
 
Arrel de les denúncies presentades davant la inspecció de treball per la manca de 
formació que el col·lectiu ha patit en el darrers anys, l’administració va posar fill a l’agulla. 
Va convocar a la part social i va anunciar l’oferta de cursos en totes les categories i 
diferents edicions amb l’objectiu d’arribar a tota la plantilla. Ja s’han fet diferents edicions 
de cursos per a personal sanitari. 
 
CCOO no volem que es posi més d’excusa la imminent estatutarització per minvar les 
condicions laborals del col·lectiu sanitari i demanarem les mateixes condicions que la 
resta dels col·lectius del personal laboral del Departament. 
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CCOO us informem que al Comitè Intercentres de personal laboral del Departament de 
Justícia tenim temes a sobre de la taula des de fa gaire bé un any. Com podeu 
comprovar, el tarannà negociador del departament de justícia és nul, els temes 
s’eternitzen en el temps i costa molt tancar amb èxit qualsevol cosa per insignificant que 
sigui. CCOO hem arribat a la conclusió què funcionarem a base de denuncies per 
provocar pressió i aconseguir lluitar pels interessos laborals dels treballadors. 
 
En aquest moment el comitè intercentres està negociant un nous criteris de Bossa de 
Treball per fer una borsa més àgil i més justa per tothom. La proposta inicial és obrir la 
borsa per les categories que no tenen o està esgotada, que s’actualitzin les dades 
anualment donant la possibilitat al llistat de persones inscrites a poder estar en el lloc 
adequat segons la seva puntuació. Sol·licitem a l’administració que el comitè intercentres 
tingui presencia i informació a la selecció de totes les places que surtin ofertades a ATRI, 
amb la intenció que sigui un procés transparent i entenedor per a tothom. 
 
L’Administració, desprès de la denuncia a la inspecció de treball a causa de la falta de 
entrega de roba de treball al personal laboral del departament de Justícia, ens ha fet una 
proposta d’acord només durant aquest any amb la intenció de entregar roba als 
treballadors al 2013.  
 
CCOO exposem que és un acord provisional, és per això que proposem una durada d’un 
any. Si decidim signar-la serà amb la finalitat que als treballadors se’ls lliuri roba, ja què la 
denuncia a inspecció de treball tampoc garanteix el lliurament de la roba que, en molts 
col·lectius, és urgent. 
 
S’està negociant mitja hora de flexibilitat horària al migdia per tot el personal laboral amb 
jornades partides (monitors de F.O. de presons i infermers de justícia juvenil). És a dir, es 
proposa menjar en mitja hora i l’altre mitja hora restant flexibilitzar-la de l’horari setmanal 
amb la qual cosa tindrien dintre del seu horari mitja hora que ara no tenen. Aquest tema 
està a sobre de la mesa de negociació des del mes de juliol del 2012, l’Administració no 
ens ha donat cap resposta de cap mena fins ara, que comencen a donar senyals de vida. 
 
L’Administració, en aquest últim any, ens ha proposat al comitè Intercentres multitud de 
modificacions substancials  de canvi d’horaris i canvi de condicions a diferents 
col·lectius. En alguns casos i sempre consultant amb els treballadors, van arribar a acord 
per part del comitè, però en altres casos no. 
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