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INFORMACIONS PERSONAL LABORAL 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

 

La Secció sindical del departament de justícia de CCOO, us informa de les últimes 
negociacions amb el Departament. 
 
 
Borses de treball 
 
CCOO hem estat demanant obrir la borsa de treball de personal laboral del 
Departament de Justícia reiteradament durant 7 anys. Ara, per fi, l’Administració 
proposa obrir la borsa de treball parcialment. A més a més, proposa al Comitè 
Intercentres uns canvis en els criteris d'acord de borsa de treball signats al 2013. 
Com sempre, després de 7 mesos d'absència de reunions del Departament amb 
els representants dels treballadors, ara, a corre cuita, volen signar un acord per 
poder obrir la primera convocatòria de borsa de la categoria TEPF. 
 
Estem en negociacions per valorar el millor per al personal treballador d'aquests 
possibles canvis de criteris de borsa . 
 
 
Concurs de canvi de destinació de personal laboral del departament de 
justícia. 
 
La calendarització del Departament és que a l'octubre es publicaran les llistes 
definitives. 
 
 
Criteris de recol.locació de personal afectat pel concurs de canvi de 
destinació. 
 
CCOO demanem com a tema prioritari que es negociïn els criteris de recol·locació 
del personal interí desplaçat pel concurs. La resposta de l'Administració sempre es 
dilata amb el temps. 
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CCOO continuem pensant que és un tema prioritari per protegir el personal interí 
que, després de 20 anys, son cessats contractualment sense cap alternativa 
possible. Pensem que és un maltractament als/a les treballadors/es i una 
irregularitat del sistema, que la pròpia Administració ha provocat. 
 
 
Temaris específics de personal laboral 
 
El Departament ens comunica que encara no tenen els temaris específics 
desenvolupats.  
 
CCOO els recordem que ja han passat per la CIVE els temaris de la part general 
dels diferents grups de personal laboral (temaris A, temaris B, temaris C, temaris D, 
temaris E).  
 
 
Places PESCO 
 
L’Administració comunica la seva intenció d’unir les convocatòries PESCO amb la 
resta de places de convocatòries ordinàries, està pendent d’autorització de funció 
publica per poder aclarir aquesta situació. El Departament està treballant en els 
temaris específics encara que, hores d’ara, no els tenen finalitzats. 
 
CCOO demanem conèixer les places afectades per la convocatòria PESCO. Però 
no hi ha resposta per part del Departament, que es limita a dir que és suficient 
saber el numero de places afectades. Com sempre, la resposta no és del tot 
transparent però hem aconseguit que a principis d’octubre ens convoquin a una 
reunió negociadora per parlar d’aquesta qüestió. 
 
 
Proposta de canvi horari de M.F.O. de centres penitenciaris 
 
La resposta del Departament és una rotunda negació justificant que amb aquet nou 
horari el serveis públics no reben l’atenció suficient. CCOO proposem 
reiteradament que el Departament continuï valorant la possibilitat d’aquest canvi 
precisant amb centres de treball i espais de les activitats. 
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