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INTRUSISME LABORAL AL DEPARTAMENT 
DE JUSTÍCIA 

 

CCOO hem comunicat al Departament de Justícia el nostre total desacord amb la 

publicació de la convocatòria a ATRI de "Tècnic / a Especialista, animador / a sociocultural 

(grup C1)” mitjançant un escrit adreçat al Secretari de Mesures Penals Alternatives, 

Reinserció i Atenció a la Víctima. 

 

CCOO considerem que és un intrusisme laboral per a les categories de treballadors/es 

que en aquests moments estan exercint dins dels centres penitenciaris i de justícia juvenil: 

els col·lectius de monitors/es i educadors/es. Si és una contractació d'emergència com 

bé ens comunica l'Administració, CCOO exigim que les contractacions siguin de les 

mateixes categories que estan en aquest moment sota mínims, ja que les funcions de les 

noves contractacions són les mateixes però amb un cost més baix. No és el moment per 

a fer retallades ni per iniciar una estratègia de nou model d'intervenció directa. 

 

CCOO informem a tots/es els/les treballadors/es que la part social fa més de 7 anys que 

reiteradament li vam plantejar al Departament de Justícia obrir la borsa de treball per 

regularitzar les categories i organitzar les substitucions i interinatges sobre una base de 

transparència i gestió compartida amb la part social. Però el Departament de Justícia, fins 

i tot tenint dues denúncies en inspecció de Treball que li requereixen negociar l'obertura 

de la borsa de Treball de personal laboral, NO ha volgut obrir-la de cap manera donant 

excuses i terminis interminables als representants sindicals. 

 

Per aquest motiu, CCOO ens vam adreçar al Comitè Intercentres per gestionar un escrit 

de desacord  d’aquestes contractacions, ja que és l’òrgan oficial que representa a tot el 

personal laboral del Departament de Justícia. Però, per la nostra sorpresa i per una 

majoria de vots de les organitzacions sindicals que  composen  el Comitè Intercentres, es 

va decidir fer un escrit adreçat a la Subdirectora General de Recursos Humans i Relacions 

Laborals valorant positivament aquestes contractacions amb els vots en contra de 

CCOO.  
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