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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: 29 de novembre 
Lloc: CEJFE. Aula 16. Segon pis. c/ Ausiàs Marc, 40. 08010 Barcelona 
Hora inici: 12:33h 
Hora finalització: 15:15h 
Participants: CCOO, UGT, IAC-CATAC i ADMINISTRACIÓ 
 

A proposta de la Administració 

 
1. Posicionament sobre la possibilitat de cobrir substitucions en els centres  de Justícia 
Juvenil 
Posicionament sobre la possibilitat de cobrir substitucions en els torns més atractius (torn de matí), 
per torns que es consideren més carregosos (torn de tarda), com a resposta a la problemàtica de no 
consens per a modificar la situació blindada de rotació de torns.  
Punts a tenir en compte en aquest supòsit: 
a. Aquesta situació tindria una vigència anual amb el criteri d’una llista creada per la puntuació 
actual.  
b. Aquesta situació No donarà més benefici puntual al/la treballador/a, o sigui, tothom es 
queda en el torn definitiu adjudicat amb la puntuació que tenia des del inici del nomenament.   
c. En la situació que el treballador/a estigui gaudint vacances o dies d’assumptes personals, 
aquesta persona ha de deixar informat al centre que vol cobrir una baixa d’aquestes característiques i 
la manera d’estar localitzat/ada o la manera d’estar informat/ada si aquest supòsit es dóna. 
L’administració enviarà un correu al treballador/a informant de la possible cobertura d’una baixa en el 
tron de matí i aquest/a, haurà de respondre, en 48 hores màxim, el mail informant si li interessa o no 
la cobertura d’aquesta baixa. 
d. No entraran a la llista la gent que estigui de baixa per IT, però no perdran la posició a la 
llista.  
e. Les absències relacionades amb embaràs: gestació, permís de maternitat i lactància, ho cobreix 
el mateix/a treballador/a. 
f. En el cas que el treballador/a que estigui cobrint una baixa en torn de matí, es posa de 
baixa, aquesta persona, al tornar de la baixa, tornarà a cobrir la substitució en el torn de matí.  
g. Aquests supòsits seran tant per a funcionaris/es interins/es com per a treballadors/es laborals. 
h. Si hi ha jubilacions parcials, es posarà en marxa aquesta substitució si la jubilació parcial es 
compacta. Si no, no.  
i. En cas d’empat de puntuació, es comptarà els dies, no els mesos. I si no, els dies prestats al 
propi centre de treball de Justícia Juvenil. I com a últim cas, si persisteix l’empat, es farà sorteig.  
 
IAC.CATC  després de la consulta amb els treballadors i treballadores sobre aquest tema, exposa 
que s’absenta de crear els supòsits en aquesta situació. Es creu que aquest supòsit no arregla la 
situació dels treballadors i treballadores del torn de tarda, i que va en desacord amb la necessitat de 
la revisió de la rotació de torns. S’exposa que IAC.CATC  no signarà l’acord que es faci amb la resta 
de sindicats i la administració sobre aquest tema, ja que no afectarà a la seva resolució, donat que es 
necessita majoria sindical, no unitat sindical.  
CCOO vol seguir endavant amb aquesta proposta. 
L’administració admet que la CIRCULAR de la rotació de torns no és justa, tot i que s’ha 
mantingut la circular pel pacte sindical que es va fer al Comitè Intercentres i reitera que per fer 
un canvi de aqueta circular  hi ha d’haver unanimitat sindical.  
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La IAC.CATC, llegeix la contestació de la directora general davant la carta que els i les 
treballadors/res li van entregar al maig del 2017, demanant millores per possibilitar una conciliació 
familiar. Els representants de l’administració contesta que la resposta de la directora general està en 
la mateixa línia, i  que continuen veien que hi ha d’haver unanimitat sindical per a modificar la 
circular.  
UGT demana que hi hagi més eficiència i eficàcia a les Meses Mixtes ja que hi ha d’haver diferents 
respostes a diferents punts que encara no s’han donat.  
 
2. Votacions 21 de desembre 
CCOO pregunta si el dia de les votacions hi haurà prou suplents per a cobrir les 4 hores de 
gaudiment per a poder  votar.  
L’Administració contesta que es garantirà aquestes substitucions. 
 
3. Contingut targetes identificatives 
UGT demana que el nom del treballador/a de les targetes identificatives aparegui al darrera de la 
targeta, no al davant. ja que els treballadors/es dels jutjats no volen que el seu nom sigui tan visible.  
L’administració preguntarà al sector informàtic pertinent si es poden fer aquestes targetes o no. Tot i 
que afirmen que el nom ha d’aparèixer.  
 
4. Reunions de coordinació 
Es estableix un debat envers les reunions dels equips educatius. Hi diferencies en la forma de 
organitzar aquesta reunions. 
IAC.CATC  fa constatació de que hi ha un centre (C.E El Segre) que al seu parar fa moltes més 
hores de reunió que la resta. L’Administració diu que ha fet  càlculs i que no sobrepassen el còmput 
d'hores a fer en tot l'any, encara així i dintre de l’autonomia organitzativa de cada centre ho tornaran 
a revisar per intentar que tots els centres tinguin sistemes anàlegs. 
IAC.CATC  amb el suport de la resta de sindicats proposa que es prengui com model la forma de 
organització de reunions del C.E.L’Alzina.    
  
5. Contingut de les targetes identificatives 
A proposta de UGT es demana que el treballadors de Atenció a la Víctima  i en general els col·lectius 
que treballen amb usuaris susceptibles de tenir informes respecte de aquets en la seva targes 
indentificatives no portin informació com Nom i Cognom (a semblança com ho fa els treballadors de 
L’administració de justícia) 
L’ Admistració recull  la proposta i la traslladarà al Gabinet Tècnic per ver la possible modificació.  
 
6. Resta de punts 
A proposta de la UGT: 
Places vacants d’educadors/ores socials als centres educatius de justícia juvenil/Nomenament de 
treballadors/ores suplents (inclòs al punt b). 
Preguntem per els nomenaments sobre tot de substituts amb data de finalització. 
La resposta es que es fa per optimitzar els recursos i poder organitzar millor les plantilles.... 
IAC CATAC  diu que pensem que aquesta pràctica no es gens  acceptable, que els nomenaments es 
fan per la causa que els motiven i que ens sembla que posar data de finalització a més de irregular 
es una forma de precaritzar.  
 
A proposta de CCOO: 
Acumulació/compactacions de jornades als centres educatius de justícia juvenil. 
 Aquet punt l’administració respon que està estudiant les possibles formules però que encara no pot 
donar resposta i que ho farà en la propera tanda de meses mixtes.   
 
 
Us seguirem informant.  
(Secció sindical de justícia IAC.CATC  ).               Barcelona, Dimecres 29 de novembre de 2017. 
 
  


