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PERSONAL DEPARTAMENT DE 

JUSTICIA 
Una vegada més el departament no fa els deures a temps. 

Encara que alguns col·lectius si que l’han rebuda, la gran majoria 

no ha rebut la roba d’aquest any. 

S’ha denunciat l’Acord de roba de 

treball 

 

 
 
Encara que tard, finalment s’han firmat els 

acords de calendaris de 2014. 

Esperem que el calendari arribi als 

treballadors el més aviat possible. 

 
 
Tota estem d’acord que la formació, a més d’un dret, és 

una necessitat per poder prestar un bon servei públic. 
El departament es compromet a fer un document on es 
regularitzi les disfuncions entre l’admissió a cursos de 
CEJFE i la validació d’aquestes per part de les gerències 
dels centres de treball.  
 

Programa de formació general pel personal del Dep de Justícia – 1r 

semestre 2014. 

Trobareu tota la informació a la intranet  

Forma d’inscripció:    

Internet http://www10.gencat.cat/pls/jus_cej/p01.menu -
 Formació general. 

No s’admetrà cap inscripció en suport paper  

Termini d’inscripció:  

Fins 12 de gener  de 2014.  

 
 
S’HA ACCEPTAT LA   CREACIÒ  I 

FUNCIONAMENT  DEL GRUP DE 

TREBALL PER ANALITZAR I DONAR 

RESPOSTA A LES AGRESSIONS 

FÌSIQUES I PSÌQUIQUES QUE PATEIXEN 

EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA SEVA 

TASCA ELS PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT 

DE JUSTÌCIA JUVENIL. 
El departament  ha acceptat  aquesta proposta 

 
El departament subrogarà a empreses externes les tasques de 

manteniment de les presons catalanes. 

INDICA QUE NO ES VEURAN AFECTATS ELS 

TREBALLADORS PROPIS, però a la vegada, deixa de 

cobrir places vacants. 

 Perquè hem de “privatitzar un servei que té 

professionals propis? 

 Perquè el departament quan informa deixa dubtes? 

 Perquè no presenten la memòria econòmica que 

sustenti aquestes decisions. 

 
 IMLC 

Es centralitzen les autòpsies a Barcelona. Desapareixen les 

sales d’autòpsies de Manresa, Granollers i Mataró. 

Cinc treballadors laborals d’aquestes seus aniran treballar a 

Barcelona. 

 apertura de PUIG DE LES BASSES (1020) 

Comporta el tancament de Figueres i conversió de Girona en 

centre Obert. 

Començarà el procés el Juny i es completarà a la tardor. 

 
El darrer mes s’ha signat la nova BORSA. 

S’obrirà per les següents categories: 
Grup B 

-Monitor/a de formació ocupacional. 

Grup C 

C1 

-Tècnic/a especialista en patologia forense. 

-Governant/a 

Grup D 

D1 

-Oficial/a de 1ª (paleta, electricista, cuiner/a, llauner/a, 

manteniment. 

-Conductor/a (carnet B). 

-Recepcionista 
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