NOTA INFORMATIVA LABORALS JUSTICIA
15 JUNY 2017

A continuació detallem informació de les darreres actuacions de CSIF respecte als laborals del
departament de Justícia.

TANCAMENT DE LA MODEL
Avui, el Secretari General del Departament, el Director General de Serveis Penitenciaris i els
corresponents Subdirectors Generals han donat per finalitzades les reunions de tancament de la
Model. CSIF considera, que en línies generals, ha estat un tancament ordenat i treballat. Els petits
serrells pendents quedaran solucionats en els propers dies (sobre tot tema de recol·locació d’interins i
alguna disfunció en el transport).
CSIF valora positivament la disposició de l’administració tot i que no compartim les preses del
tancament.
LABORALS CENTRES PENITENCIARIS
Aquest matí l’administració ens a lliurat la proposta d’acord relativa al complement retributiu (antic
PRP) per l’any 2017. Revisat per CSIF es gairebé idèntic al de l’any anterior amb una quantitat de 321
euros trimestrals. Si el document final a signar es idèntic al lliurat CSIF votarà a favor de la signatura
demà 16 de juny.
DENUNCIA ROBA TREBALL EDUCADORS JUSTICIA JUVENIL
CSIF, conjuntament amb els altres sindicats continua en l’acció legal perquè entrin en l’acord de roba.
S’acorda realitzar dos accions paral·leles a nivell judicial (els altres sindicats estan l’espera de la
valoració dels respectius serveis jurídics) CSIF, fa temps que te la valoració i autorització per tirar
endavant la demanda. S’està demanant a tots els educadors laborals que es sumin a la mateixa per
poder tramitar una de les accions que serà individual. El cost de la demanda serà abonant a parts
iguals per tots els sindicats.
TECNICS DE PATOLOGIA FORENSE
En el proper Comitè es treballarà les funcions dels mateixos i les necessitats de contractació, bossa,...
per posteriorment reclamar a l’administració ( en una negociadora) que aporti solucions a les
demandes dels treballadors.
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