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INFORMACIONS PERSONAL LABORAL 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

 

La Secció Sindical del Departament de Justícia de CCOO us informem de les 
últimes negociacions amb el Departament. 
 
 
Concurs de canvi de destinació de personal laboral 
 
L’Administració ens ha comunicat que l’adjudicació definitiva i l’afectació 
dels/de les treballadors/es desplaçats/des es produirà el dia 17 de desembre 
d’enguany. Amb la qual cosa abans d’aquest dia tots el personal interí afectat 
rebran una comunicació del Departament per la possible recol·locació. 
CCOO sempre hem demanat a l’Administració treballar y negociar criteris de 
recol·locació pel personal afectat pel concurs de canvi de destinació, però 
mai hem tingut cap resposta per part del Departament. En el mes de 
novembre de 2020 el Departament ens va convocar a una reunió merament 
informativa per comunicar-nos la recol·locació del personal interí afectat i 
malauradament, és possible que 2 treballadors es quedin desplaçats i sense 
feina. Una vegada més, el nostre Departament ignora els representants del 
personal treballador. 
 
 
Canvi d’horari de MFO de centres Penitenciaris 
 
CCOO us informem que ja tenim resposta de la subdirecció de tractament de 
centres penitenciaris (la podeu consultar en aquest enllaç). No accepten de 
cap de les maneres la proposta de compactació de les tardes i lliurament de 
un matí durant tot el any. CCOO creiem que és un col·lectiu essencial en 
primera línia d’intervenció directa i molt implicat en la seva feina; és per això 
que continuarem treballant explicant al Departament que son un pilar 
imprescindible per la reinserció social dels/de les interns/es. 

https://fsc-generalitat.ccoo.cat/wp-content/uploads/sites/112/2020/12/154-Modificacio-horaris-de-monitors-de-centres-penitenciaris-v2.2.pdf
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CCOO continuem proposant per aquest col·lectiu acumular les hores de les 2 
tardes de estiu per una tarda més llarga i productiva per a tothom. Això és un 
ajustament horari que es podria incloure en els propers criteris de calendaris.  
 
 
Places PESCO 
 
CCOO demanem a l’Administració que entregui als/a les representants del 
personal treballador un llistat precís de les places PESCO (Places 
d’Estabilització i Consolidació) segons l’Acord de Govern GOV/156/2018, així 
com negociar el temari de les categories de l’oferta pública que es 
convocaran properament. CCOO creiem que el personal treballador afectat 
ha de disposar de tota la informació tan aviat com sigui possible per tal que 
es pugui preparar i organitzar la seva vida laboral. 
 
 
Borsa de treball 
 
CCOO us informem que actualment s’han estat modificant, amb el Comitè 
Intercentres, els criteris de borsa de treball a petició del Departament per 
poder obrir borses parcials. És a dir, obrir convocatòries per categories 
separades en el moment que les llistes de candidats/tes estiguin esgotades. 
 
 
Triennis personal laboral 
 
CCOO us informem que al mes de novembre s’han d’haver fet efectives les 
retribucions del triennis sense afectació de discontinuïtat, fruit de l’acord 
signat per tots els sindicats de la CIVE, per a modificar l’aplicació de l’article 
30, sobre antiguitat (vegeu el nostre CCOO INFORMA 111/20). Les 
retribucions seran retroactives al 28 de gener de 2020. Reviseu el vostre 
ATRI i la vostra nòmina del mes de novembre i si no esteu d’acord amb els 
imports percebuts haureu de presentar una Reclamació Prèvia Individual 
davant el propi Departament de Justícia.  
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=837613&language=ca_ES
https://fsc-generalitat.ccoo.cat/11120-triennis-personal-laboral/

