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Després de dia Montoro aquest any  en total tenim 

41h  i 40 minuts.  

Ni arrodoneixen, ni allarguen el període de gaudiment.  

Comproveu-ho en el vostre  ATRI. 

 
Demanem que el departament defineixi 
quins col·lectius laborals podem fer horari 
de funcionari, i que aquests puguin tenir  
l’opció de fer-ho IMMEDIATAMENT  
segons el Decret 56/2012. 

 

 
11/11/2014 
Estudi de les conductes d'agressió dels 
interns als professionals dels centres 
educatius  

  
El mes de desembre passat es va crear, per resolució 
del secretari general del Departament, un grup de treball 
per a l’estudi i, si esqueia, l’elaboració d’un protocol de 
prevenció i actuació en el cas de les agressions físiques 
i/o verbals que pateixen els professionals de l’àmbit de 
la justícia juvenil en el desenvolupament de les seves 
funcions. 
  
Aquest grup de treball, que ha comptat amb la 
participació de les organitzacions sindicals 
representades al Comitè general de seguretat i salut 
laboral, ha acomplert l’encàrrec que se li va fer i ha 
elaborat el Document d’estudi de les conductes 
d’agressió dels interns als professionals dels centres de 
justícia juvenil i dels mecanismes per millorar-ne la 
prevenció, que podem consultar a l’apartat ‘Personal’. 
http://justicia.intranet/doc/doc_45625895_1.pdf 

 

Mesa General de Negociació 10 novembre 14 

• Reintegrar el dret del personal  interí a 

treballar i percebre el 100%,  i  

• Pagar les 14 pagues que ens corresponen 

l’any 2015 

• El govern està disposat a negociar una 

oferta d’ocupació pública pel 2015 
El govern ens informa que a l’avantprojecte de pressupostos 

pel 2015 estan incloses les dues mesures i, en cas que hi 

hagués pròrroga, s’estan estudiant tots els “mecanismes” 

adients per fer-ho possible. 

 

NO VOLEM NI SENTIR-NE PARLAR DE  

1. Recuperació paga extra 2014 

2. Part meritada paga extra 2012 

3. Recuperació del poder adquisitiu perdut 

4. Vals menjador 

5. Pla de pensions 

6. Productivitat 

7. FAS 

8. Recuperació de les pèrdues de condicions de 

treball (Cobrament 100% en cas d’IT en més situacions de les 

actuals / Dies de conciliació / 6 dies d’assumptes propi/ Altres)  

 
Ronda  d’assemblees que realitzarem properament en els centres de 
treball següents: 

- Dijous 27 de novembre a les 15.15h al C.E L’Alzina. 

- Divendres 28  de novembre a les 14.30h al C. E Folch i Torres. 

- Divendres 12 de desembre a les 15h al C.E Can Llupià 

L’ordre del dia de totes les assemblees serà: 
- Informacions generals de les meses de negociació. 

- Informacions específiques del col·lectiu de professionals del 

àmbit de Justícia Juvenil. 

- Propostes  i qüestions professionals.. 

- Torn obert de paraula. 

No segueixis  tendències: 
 

 
PERSONAL LABORAL 

1. Borsa de Treball: Incompliment de apertura 15/09. 
2. Acord de roba 2014 : No han donat la roba 

corresponent a l'any 14. 
3. Encara no hem pactat els acords de calendaris de 

2015  
4. APs del personal laboral amb contracte abans de la 

signatura del V Conveni.  
5. Homogeneïtzació de permisos perquè s'apliquin a 

tots els departaments igual. (Permís d’hospitalització 
i de trasllat de domicili) 


