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ROTACIÓ DE TORNS ALS CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL
Des de ja fa temps, el col·lectiu d'educadors de torn de tarda, expressa el seu malestar per la
immobilitat en el torn i la incapacitat de poder conciliar la vida personal i familiar, en aquest
sentit, molts treballadors i treballadores, van fer un escrit i mitjançant signatures, el van
transmetre a diferents organitzacions sindicals, entre les quals es trobava la IAC-CATAC, la
qual va ser la única organització que va entregar les signatures tan a l'Administració com va
plantejar la problemàtica a la resta d'organitzacions sindicals, les quals van fer cas omís de
la problemàtica.

Tot plegat, es pot corroborar a les actes corresponents de la Mesa Mixta.

Més endavant i prèviament a una altra Mesa Mixta en concret el 28 d'octubre del 2016
la CATAC va demanar reunir-se amb totes les organitzacions sindicals per tal de proposar
una assemblea amb educadors i educadores de Justícia Juvenil de tots els torns per tal de
tractar el tema de la rotació i exposar les diferents opinions al respecte, com també poder
recollir diferents propostes que oferissin una solució al conflicte. Les i els representants de
les seccions de justícia de les diferents organitzacions sindicals, es van mostrar absolutament
reticents a que es dugués a terme l'assemblea i van dir literalment que ''els hi estàvem fent
perdre el temps amb la proposta", fet que ens va sembla absolutament irresponsable donat
que el col·lectiu del matí també volia pronunciar-se al respecte.

És ben sabut que des de la IAC-CATAC ja fa temps que donem suport al col·lectiu
d'educadors i educadores dels centres de Justícia Juvenil amb assignació al torn de tarda.
Davant la impossibilitat d'obtenir unitat sindical davant la situació, la IAC-CATAC ha seguit
donant suport a la reivindicació del grup d'educadors i educadores del torn de tarda,
actualment constituïts en la *Plataforma VOLEM ROTAR*, qui ha recollit escrits de
treballadores i treballadors de tots els centres de Justícia Juvenil de Catalunya on es fa palesa
la seva reivindicació i on exposen les diferents situacions personals i col·lectives que fan
evident la impossibilitat per conciliar. D'altra banda, s'ha elaborat un vídeo on novament es
recullen diferents reivindicacions.
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Tot plegat es farà arribar mitjançant registre i reunions a diferents càrrecs i responsables del
Departament de Justícia amb capacitat per tal de intervenir al respecte.

Des de la CATAC, en cap moment volem que el suport al col·lectiu de tarda suposi un
enfrontament amb persones d'altres torns, ni molt menys volem que aquelles persones que
sempre han confiat en nosaltres i que en l'actualitat estan altres torns, es sentin poc ateses o
que es prescindeix d'elles en tot aquest procés, tot el contrari. Fins ara, es feia cas omís a
una situació injusta que s'ha anat reproduint al llarg de molts anys i a la que creiem que cal
posar fi. Però això no significa que no s'escoltin totes les propostes en la línia de la conciliació,
i que fins i tot, podrien millorar la situació general de tots els torns. Cal però entendre que la
situació actual, dia rere dia, i any rere any, no ha estat mai justa com tampoc ho és en
l’actualitat, i per tant, tenim la convicció que cal revertir la situació utilitzant tots els
mecanismes legals que s’escaiguin.
Anunciem ja que properament, durem a terme “Assemblees a tots els Centres per tal de
tractar aquests i molts d'altres temes” com substitucions, recuperació de drets retallats, i
damunt de tot condicions de consolidació de llocs de treball en properes ofertes públiques i
tot allò que preocupi al nostre col·lectiu general de Justícia Juvenil.

Moltes gràcies per llegir-nos.
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