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Sr. Amand Calderó Montfort
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Departament de Justícia

Benvolgut,

En relació a la convocatoria  JUS/146/2020 d'animadors/es socio-cultural volem comunicar el 
nostre total desacord.

El prioritari en aquest moment és vetllar per la prevenció del personal que hi està en servei bàsic 
que és el que ens preocupa primordialment.

Considerem que els animadors socioculturals per als centres penitenciaris i centres educatius de 
Justícia juvenil, és un intrusismo laboral del  col.lectiu de monitors/res de formació ocupacional i 
dels educadors/es del centres de Justícia Juvenil.

També  volem comunicar-li el nostre desacord en les contractacions en periode d'estiu 
d'animadors/es socioculturals als centres penitenciaris que s'han estat fent i que no han estat 
comunicades als seus representants legals. 
Si el que cal, és cobrir necessitats durant el periode de vacances dels monitors/es de formació 
ocupacional el que s'hauria de fer son contractacions  de monitors/es de formació ocupacional 
durant el periode que calgui.

Us recordem que la negociació per a obrir la borsa de treball de personal laboral està estancanda 
per interès del departament des de fa molts anys, cosa que no entenem perquè en situacións tan 
delicades com aquestes, disposarien de  candidats preparats i sel.leccionats per a cobrir totes 
aquestes necessitats de personal.  Per contra  hi ha una decisió departamental que prefereix 
utilitzar la selecció des d' ATRI per a fer llistes de possibles candidats de diferents categories sense
cap negociació amb el seus representants legal i amb un criteri de desvaloració del seu personal 
de plantilla.

Us fent saber que ja hem enviat un escrit en la mateixa línia a la Subdirectora de RRHH i relacions 
laborals del Departament de Justícia.

Atentament,

Antonia González Blanca Fernández Farré
Sec. Gral. Sec. sindical Responsable laborals de la secc.sind de 
de CCOO Dept. De Justícia. CCOO dept. De Justícia i mebre del Comitè
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