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PERSONAL LABORAL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
 
CCOO hem interposat denúncia davant la Inspecció de Treball per la manca de condicions 
adequades de les dutxes dels vestuaris dels Monitors d’Esports del Centre Penitenciari Brians 2, 
que porten mesos sense aigua calenta. Així es va constatar durant la visita de la Inspecció, la qual 
va requerir a l’empresa que resolgui el problema, atès que podria estar incomplint la normativa 
vigent sobre condicions en el llocs de treball. 
 
CCOO Informem que gràcies a la nostra pressió sindical s’ha resolt el procediment d'integració 
en la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut del personal sanitari del 
Departament de Justícia adscrit als serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil, 
mitjançant  el nomenament per Resolució SLT/785/2014, de 19 de març publicada al DOGC núm. 
6602 d’11 d’abril de 2014. 
 
Restem a l’espera de mantenir una reunió amb l’ICS per conèixer amb més detall el que suposarà 
la integració en el nostre dia a dia. Integració que es  produirà a tots els efectes l’1 d’octubre, amb 
la presa de possessió de la plaça d’estatutari (qui hagi optat per aquesta opció), o per la conversió 
de les places d’interins laborals en interins estatutaris. Els interins mantindran la mateixa plaça i 
variarà el tipus de contracte. 
 
CCOO us informem que al Comitè Intercentres de personal laboral del Departament de Justícia 
s’han negociat amb molt esforç uns nous criteris de Bossa de Treball per fer una borsa més àgil 
i més justa per tothom. En breu, l’Administració obrirà la Borsa per les categories que estan 
esgotades, amb un procés de selecció més transparent a on deurà donar explicacions i tota la 
informació a una Comissió de Seguiment formada per membres del Comitè Intercentres. 
L’obertura de la borsa es publicarà als centres i al web del departament i tot el personal interí 
deurà inscriure’s a la borsa perquè si en algun moment aquest personal tingués que ser recol·locat 
només es recol·locaria el personal inscrit a borsa, qui no estigui es quedarà fora. 
 
En la nova Borsa de Treball, amb el desacord del Comitè Intercentres, només estan incloses les 
categories finalistes del departament, per la resta de categories s’han pactat uns criteris de 
selecció que s’aplicaran a totes les seleccions de places que surtin ofertades al portal ATRI. 
CCOO estem treballant pels col·lectius no finalistes i estem a la espera de trobar amb 
l’Administració  una solució per mantenir les llistes anteriors. El departament es tanca en banda en 
excloure aquest personal perquè no son col·lectius finalistes ni essencials, estem esperant 
resposta per trobar una solució al respecte. Sol·licitem a l’Administració que el Comitè Intercentres 
tingui presencia i informació sobre la selecció de totes les places que surtin ofertades a ATRI, amb 
la intenció que sigui un procés transparent i entenedor per a tothom, però la resposta es NO.  
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El 18 de març es signa un nou acord de roba de treball pel personal laboral, desprès de gairebé 
un any de negociació amb l’Administració, es va negociar per tenir una denuncia interposada a 
Inspecció de Treball per l’incompliment de l’acord anterior i que es va deixar en suspens durant el 
temps que va durar la negociació. CCOO no estem gaire en sintonia amb aquest nou acord 
encara que es va signar amb la intenció de facilitar la entrega de roba als 500 treballadors  que 
portaven casi tres anys sense rebre cap peça i amb la intenció de millorar la qualitat de la roba del 
personal, sobretot el calçat.  
 
Aquest acord té un any de vigència, si no es denuncia per cap de las dues parts, amb la qual cosa 
te un temps limitat per poder ampliar les condicions pels col·lectius que se han quedat fora fent 
complir el VIè Conveni Únic del Personal Laboral. 
 
En relació amb la roba del personal sanitari, el Departament de Justícia va explicar que la 
partida de roba ja estava en mans de l’ICS i era aquest qui ha de donar la roba a partir de l’1 
d’octubre, que és la data en què es farà oficial el traspàs del personal. Davant la imperiosa 
necessitat de roba dels professionals, el Departament de Justícia es va comprometre a fer un 
inventari de roba de personal sanitari als centres i aquesta roba repartir-la prèvia petició del 
treballador que la necessités. 
 
A partir d’abril del 2014, tots el MFO de presons de jornada partida poden gaudir de 4 tardes 
al any. L’aplicació de l’Administració serà complir el criteri de calendari a on posa que es poden 
dispensar del servei les tardes anteriors a  les dos festes locals, a la festivitat de Sant Jordi i la 
tarda anterior al dia  de Reis. Els MFO que les seves tardes no coincideixin amb aquest criteri 
poden dispensar del servei la tarda anterior dintre de la mateixa setmana. 
 
CCOO aconseguim la flexibilització horària pels monitors de Justícia Juvenil en 30 minuts, a 
l’hora de entrada o sortida al centre i que l’hora de dinar es pugui fer també en mitja hora. 
 
CCOO ens neguem a signar la modificació substancial de les condicions laborals de les 
infermeres del C.P. Joves.  Pels motius següents: 
• L’aplicació, sense acabar de negociar la modificació substancial, amb la part social. 
• No acceptar cap proposta de millora laboral, feta per la part social per aquest col·lectiu de 

sanitaris DUIS. 
• No compensar l’excés d’hores per acumulació anual. 
 
CCOO hem aconseguit que els M.F.O. dels centres de Justícia Juvenil amb jornada partida, 
puguin lliurar-se del servei aquest any 2014 durant les dues tardes del 24 i 31 de desembre, amb 
el nou acord de criteris de calendaris signat.  
 
Finalment recordeu que el personal laboral podrà gaudir de forma consecutiva de dos dies de 
vacances, trets del període habitual de les vacances d’estiu. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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