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DARRERES INFORMACIONS PER AL PERSONAL LABORAL 
DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA   

 
Us informem dels temes tractats a les darreres reunions negociadores amb representants del Departament 
de Justícia, així com als comitès Intercentres i de Barcelona, que afecten tot el personal laboral del 
Departament. 
 
 
CCOO demanem al Departament el Complement EDUCATIU pels Monitors de Formació 
Ocupacional de Centres Penitenciaris.  
Aquest any es negocia el nou conveni. Entre les millores que des de CCOO proposem, hem 
presentat la incorporació d’un complement educatiu per a monitors de FO de centres 
penitenciaris (que és una reivindicació que CCOO ja vam proposar en anteriors ocasions per 
reconèixer la tasca educativa d’aquest col·lectiu en favor de la reinserció dels interns/es). 
 
 
Proposta de modificació horària MFO. 
La modificació de horari del MFO està sobre la taula de negociació. L’Administració es va reunir 
amb els sindicats i ens va comunicar afirmativament l’ajustament d’hores dels calendaris dels 
MFO amb la nova proposta horària, però també ens van traslladar que els responsables del servei 
de programes de rehabilitació de Centres Penitenciaris estaven valorant la proposta i ens 
comunicarien en una mesa de negociació propera la decisió i en quines condicions es pot tancar 
la negociació, sempre treballant sobre les possibles modificacions de l’Acord sobre jornada i 
horaris dels MFO de centres penitenciaris de 24 d’abril del 2007. 
És un bon començament per iniciar negociacions encara que no tenim resposta ferma dels 
responsables competents del servei. CCOO, per la nostra experiència negociadora, ja vam 
informar el col·lectiu que no seria una negociació fàcil ni immediata (això no vol dir que no surti 
endavant). En quant tinguem més informació oficial us continuarem informant.     
 
 
Concurs de canvi de destinació. 
En el mes de gener i febrer, l’Administració està efectuant als/a les treballadors/es que participen 
en el concurs de canvi de destinació i es presenten a categories diferents a la seva plaça d’origen 
les proves de les categories a triar. Posteriorment, treballaran la puntuació dels mèrits i desprès 
l’adjudicació de places. El Departament de Justícia ens ha comunicat que la publicació final del 
procés ho faran tots els departaments alhora per tal de no perjudicar els/les treballadors/es fixes 
participants que han demanat places a diferents departaments i també al personal interí que es 
pugui recol·locar. CCOO insistim en la necessitat que aquesta recol·locació es faci ràpida dins del 
termini de 20 dies per no perdre antiguitat i, per tant, el triennis aconseguits. No hi ha data prevista 
de quan es resoldrà finalment, però podem dir que no serà imminent.  
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Criteris de recol·locació del personal laboral afectat pel concurs de canvi de destinació. 
Segons informació del Departament, estan esperant a resoldre el concurs de canvi de destinació i 
valorar el personal interí afectat per començar a negociar amb els sindicats el criteris de 
recol.locació. CCOO, desprès de fer una bona proposta de recol·locació al Departament de 
Justícia, pensem que estan dilatant força el temps de negociació i no tenen en compte la situació 
extremadament delicada del personal interí afectat. 
  
 
Places PESCO 
• CCOO demanem el lliurament del llistat detallat de les places que sortiran a convocatòria 

PESCO (Places d’Estabilització i Consolidació) segons l’Acord de Govern GOV/156/2018 per a 
l’any 2020 i que negociï amb els sindicats el temari de les categories de l’oferta pública. 

• CCOO treballem per fer una proposta beneficiosa per als/a les treballadors/es que actualment 
ocupen plaça d’interinatge i recordem que l’esperit de la convocatòria PESCO, tal com 
expressa la pròpia normativa que la regula, és el de l’estabilització i consolidació de 
plantilles.   

• Igualment, CCOO treballarem perquè als mèrits en la fase de concurs tingui major pes el 
temps de serveis prestats en la mateixa categoria. Recordeu que, pel que fa a la formació, a 
més de la requerida per optar a la plaça corresponent (titulació i nivell de català corresponents 
a la categoria) només es considerarà la formació ACTIC. 

 
 
Tècnics en Patologia Forense 
CCOO proposem un acord beneficiós per aquest col·lectiu, ja que la situació actual limita els dies 
a disposar de lliurança. Això sortirà reflectit en els pròxims criteris de calendaris d’aquest col·lectiu.   
 
 
Modificació horària dels conductors de Quatre Camins 
L’Administració interpreta erròniament que l’Acord actual obliga a fer torns rotatius de dissabte, 
diumenge i festius (3 torns!!!). Completament il·lògic i desfavorable pel col·lectiu de conductors. 
CCOO mantenim la postura de fer 2 rodes (una per caps de setmana i una altra per a festius). Per 
tal de garantir el descans setmanal i no tenir excés d’hores anuals treballades, la compensació 
d’hores haurà de ser de 5 dies pel torn de cap de setmana i de 2 dies pel torn de festius. 
Hem tingut una primer contacte de negociació amb el departament de justícia per aquest tema i 
estem a la espera de resposta . 
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