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REUNIÓ MESA MIXTA DEL COMITÈ INTERCENTRES DE 
DEPARTAMENT DE JUSTICIA 
(del Departament de Justícia, els representants dels sindicats que formen part de la Mesa Sectorial de Negociació del personal 
d’Administració i tècnic i els sindicats que formen part del Comitè Intercentres) 

 
Reunió Mesa Mixta  
Dia: 15 de novembre 
Lloc: CEJFE. Aula 16. Segon pis. c/ Ausiàs Marc, 40. 08010 Barcelona 
Hora inici: 10:56h 
Hora finalització: 15:10h 
Participants: CCOO, CSIF, UGT, IAC-CATAC i ADMINISTRACIÓ 

 
A proposta de la Administració 
 
1. Rotació provisional de torns  
 
UGT i CCOO  expliquen que volen crear un llistat per a que els treballadors/es de tarda puguin 
ocupar baixes llargues (més d’un mes) amb la idea que els torns siguin rotatius mitjançant una 
llista.  
CSI-F i IAC-CATAC hi estan d’acord.  
La Administració diu que es crearà aquesta llista, però només en el torn de tarda. La gent que li 
ha tocat o ha escollit el torn de cap de setmana i nit NO ho podran fer. L’administració ho 
justifica com que els torns de cap de setmana i nits són torns que s’han escollit voluntàriament 
aquest any o és un torn que ha tocat obligatòriament. A partir de l’any que ve o la gent de tarda a 
cap de setmana i nits.  
Diferències entre laborals i funcionaris. Els laborals que no estiguin adscrits al sistema de 
rotació de torns dels funcionaris, NO podran cobrir els torns de laborals o dels funcionaris d’altres 
torns que estiguin de baixa.  
Preguntes Sistema de cribratge: 

1- Criteris de la creació de la llista 
2- Si no agafes la primera opció que se t’ofereix. Penalitza? (vas al final de llista o segueixes al 

mateix lloc sent la següent opció quan hi hagi la següent baixa? 
3- Creació del llistat. On es posa el límit? (tothom? Mínim 3 anys treballats? Mínim 5 anys 

treballats?). 
 

- IAC-CATAC diu que preguntarà a les treballadors/es de manera assembleària anant als 
centres i preguntant. 

- CCOO diu que ho ha de mirar i després decidiran.  
- UGT diu que s’uniran a la proposta més votada. 
- CSI-F diu que la llista es creï amb la gent que porta 5 anys treballats com a mínim.  

 
IAC-CATAC demana si hi haurà algun document base per a fer les preguntes als 
treballadors i treballadores. L’Administració diu que no. La IAC-CATAC farà un document 
propi per fer les preguntes necessàries. 
 
L’Administració diu que hi ha d’haver un posicionament majoritari sindicalment en relació a 
aquest tema, si no hi ha unió sindical, la Administració, unilateralment, s’unirà a la decisió 
de la majoria dels sindicats.  
 

2. Informació sobre els mínims presencials en els centres educatius de Justícia Juvenil i 
altres qüestions organitzatives vinculades al servei (Javier González) 
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Quan parlem de mínim presencials parlem del mínim nombre d’educadors per a poder garantir 
la custòdia i el treball dels professionals per a poder atendre els menors amb les millors 
condicions.  
 
L’Administració diu que el mínim de professionals són de: 

C.E. CAN LLUPIÀ: 
- 14 educadors socials amb menys de 76 interns 

- 15 educadors socials amb 76-89 interns 
- 17 educadors socials amb 90-98 interns 

- 18 educadors socials amb 99-107 interns 
C.E L’ALZINA 

- 15 educadors socials amb menys de 76 interns 
- 16 educadors socials amb 76-78 interns 
- 17 educadors socials amb 79-82 interns 

C.E. EL SEGRE 
- 7 educadors socials amb menys de 38 interns 

- 8 educadors socials amb 38-41 interns 
- 9 educadors socials amb 42-45 interns 

C.E MONTILIVI 
- 2 educadors socials fins a 12 interns 

C.E. ORIOL BADIA 
- 2 matí, 3 tarda i 2c/s fins a 14 interns 

C.E. FOLCH I TORRAS 
- 2 educadors socials fins a 12 interns 

 
L’Administració assegura que qualsevol absència o baixa d’algun professional es cobrirà per part 
de la administració per tal de garantir els mínims presencials.  
 
IAC-CATAC demana que aquest consens (mínims presencials d’educadors socials els 
centres de Justícia Juvenil)  no s’ha fet mai amb els sindicats i que es voldria que es tornés 
a fer quest consens amb els sindicats pertinents.  
A la vegada, la IAC-CATAC proposa anar més enllà dels mínims presencials per atendre, de 
manera qualitativa, als menors als centres.  
 
L’Administració traspassa les competències de reorganització dels professionals i dels mínims 
presencials a les direccions dels centres educatius.  
 
UGT exposa que la realitat de la gent que treballa als centres tenen la pressió de complir amb la 
seva feina i d’haver de combinar-se les vacances o els dies d’assumptes personals amb la resta 
dels seus companys perquè sempre s’ha de cobrir aquests mínims presencials. 
L’Administració contesta que els AP i les vacances és substitueixen totes, i que només en 
ocasions molt extremes, es deneguen aquests AP’s. 
CCOO diu que fa uns anys es va revisar el sistema dels centres de justícia juvenil amb tancaments 
de centres. I que, actualment, seguim tenint la mateixa ràtio de treballadors amb interns=5,65 nois 
per a cada treballador (igual que fa 15 anys). Aquest canvi de model no té en compte l’educabilitat 
d’aquest canvi de model.  
Sembla que els educadors socials fem més custodia que tractament.  
CCOO demana que s’utilitzin els centres que es tenen per a millorar la qualitat de la feina dels 
educadors socials.  
L’Administració contesta que està d’acord amb allò exposat però que tot i així, s’ha intentat fer un 
esforç per a mantenir la ràtio del nombre de joves amb la plantilla de professionals. 
L’Administració diu que ara no és el millor moment per a fer canvis en les estructures.  
 
IAC-CATAC demana un posicionament CLAR davant el tema de la formació.  
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La IAC-CATAC torna a demanar que els dies de formació es compensin de manera 
adequada. Dia format=Dia treballat.  
 
L’Administració contesta que revisen tots els temes. Que han ordenat tots els temes segons creien 
que eren més importants, i que es podrien resoldre de manera més eficaç.  
Segons el retorn d’hores de formació, l’administració contesta que s’intenta retornar la formació. 
Que el problema està en els mínims presencials dels centres. L’administració demana que hem de 
buscar, entre tots, el  millor sistema per a compensar aquestes hores amb el menor impacte per al 
centre i per el treballador/a.  
L’Administració proposa que es faci una planificació d’aquest retorn d’hores de formació entre els 
treballadors i el centre.  
A la vegada, que en concret, al C.E. El Segre hi ha problemes de retorn d’hores de formació, però 
que en aquest centre concret, s’haurà de demanar substitut/a per a que el treballador/a pugui 
gaudir d’aquestes hores de formació abans del 31 de desembre.   
L’Administració diu que està intentant que la formació es faci en altres espais i de diferent manera 
per evitar aquests problemes.  
 

3. Reunions de coordinació 
 
UGT exposa que al C.E El Segre els coordinadors tenen un temps més elevat de guàrdies que la 
resta de coordinadors. 
La Administració respon que al C.E el Segre té 3 coordinadors entre setmana i 1 coordinador al 
cap de setmana. Els coordinadors tenen horaris presencials i la administració contesta que fan les 
hores que els pertoquen. El problema es que quan el coordinador de cap de setmana té vacances 
o AP, són els coordinadors de entre setmana que ho han de cobrir, i que després costa molt que 
se’ls retorni aquestes hores perquè se’ls exigeix que hi hagi 2 coordinadors presencials diàriament.  
La Administració diu que parlarà amb la direcció del centre.  
 

4. Canvi de torn 1 octubre 
 
La Administració ens entrega una instrució amb els “criteris per garantir un període de 

descans dels/les educadors/es socials en el moment de fer efectiu els canvis de torns als centres 
de Justícia Juvenil” dient que el canvi de torn es farà efectiu durant la primera quinzena 
d’octubre i es garantirà un període de descans previ de 48 hores a la incorporació al nou 
torn.  

5. Retorn hores de formació 
La IAC-CATAC demana a la Administració que quan tens reducció de jornada, quantes hores 

de formació t’han de retornar.  
La Administració no contesta dient que queda pendent per la pròxim reunió.  
 

En aquet punt i donat l’hora acordem continuar la reunió el proper dijous dia 30 de novembre  a 
confirmar amb l’ordre del dia pendent, amb els punts  
 

• Contingut targetes identificatives 

• Acumulació/compactacions de jornades als centres educatius de justícia juvenil. 
 
Us seguirem informant.  
(Secció sindical de justícia CATAC-IAC).                                           Barcelona, Dimecres 15 de novembre de 2017. 
 


