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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)
Dia: Dimarts 9 d’octubre del 2018
Hora d’inici: 10:15 hores
Hora de finalització: --Lloc: CEJFE. Seminari 3. Planta Baixa. Carrer Ausiàs Marc, 40. 08010 Barcelona
Assistents Administració:
Maria José M.. Sots directora general de recursos humans i relacions laborals. Montse L. Cap del servei de
recursos humans del Departament Justícia.
Montse R. Responsable de Relacions Laborals.
Roger Borrell . Cap del servei de gestió de recursos humans i econòmics de D.G de Justícia Juvenil. Roser
Martí. Cap de Servei de selecció i provisió de lloc de treball del departament.
Assistents sindicat IAC-CATAC. Carlos R Delegat LOLTS. Meritxell Sala. Assessora
Nadir Creus. Assessora

Ordre del dia:
1. A proposta de l’Administració
1. Acumulació de la reducció de Jornada
L’Administració diu que ho aplicarà només per al torn de tarda que segons el seu parer és el que més
dificultats té per conciliar.
IAC-CATAC planteja que aquesta reducció sigui per tots els torns i per les dues reduccions
bonificades; és a dir, per cura d’infant i per cura d’ascendent dependent.
Es produeix un debat Administració - part Social. Després d’un breu recés, l’Administració exposa la
seva proposta final.
L’Administració acaba resolent que es farà l’acumulació de la reducció de jornada només en el
supòsit de “reducció de jornada per cura d’un fill menor” en els torns de tarda i de cap de
setmana, a posar en funcionament en el moment que és quan es publiqui l’acte normatiu
corresponent, comprometent-se a iniciar aquestes acumulacions de jornada a partir de l’1 de
novembre del 2018.
L’Administració deixa la porta oberta a que en el futur es pugui torna a revisar i a ampliar.
La IAC-CATAC explica que la seva postura és que assumeix la resposta de l’Administració donant-li
confiança per a que els criteris siguin revisats de cara a l’any vinent en ares a negociar l’ampliació dels
supòsits a altres torns.
2. A proposta de IAC-CATAC
1. Informació envers oposicions d’Educadors i Educadores Socials
El dia 19 d’octubre es faran les negociacions pertinents amb el grup de treball de penitenciaris.
L’Administració explica que després de la “sorpresiva” modificació del temari, entenen que cal esperar,
com a mínim, 6 mesos abans de la realització de les proves, tot i que no tenen un posicionament
clar, a priori, sobre el termini en el qual treure la convocatòria.
L’Administració diu que encara que els moments i el terminis per treure les convocatòries dels
processos selectius siguin de la seva competència, no té un plantejament clar i per això es vol treballar
i debatre aquest tema en les negociacions amb el grup de treball de penitenciaris amb la finalitat
d’establir uns criteris clars.
2. Estat de la cobertura places estructurals Centres Educatius i de substitucions d’educadors
de centre de menors, i incidència en seguretat i salut dels treballadors.

Denunciem la renovació dels nomenaments d’educadors i educadores socials de 6 mesos més
al C.E. Can Llupià (fins el 27 de gener del 2019) per excés o acumulació de tasques, donat que
la legislació ho prohibeix (d’acord amb l’article 10.1.d de l’EBEP: “1. Són funcionaris interins els
que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per a
l'exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les següents
circumstàncies: d) L'excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos, dins d'un període de
dotze mesos.”
L’Administració diu que són contractes de vacant “taxats” en el temps, però tampoc sap dir en base a
quina normativa estan “taxats” en el temps.
La IAC-CATAC denuncia la precarietat d’aquests contractes ja que no dóna estabilitat als i les
professionals.
A més a més, fem avinent la necessitat d’estabilitzar la situació laboral dels educadors i
educadores socials substituts que porten més de sis anys de serveis prestats. Que es tingui en
compte aquestes situacions a l’hora de realitzar nous nomenaments per vacant.
Tornem a denunciar la pèrdua de places Estructurals al centres de JJ.
L’Administració es justifica dient que la plantilla ja es va crear des d’un principi de manera
sobredimensionada, per tant, que les places estructurals que ara no estan cobertes, s’estan utilitzant
per altres serveis de justícia juvenil i recolza la idea de que hem de tenir una visió global de la plantilla
general de JJ, i no per centres.
Demanem que ens diguin el nombre d’hores extres realitzades durant aquest any als centres de
JJ i expressem l’ús abusiu que fa l’Administració d’aquesta eina.
3. Estat instrucció reguladora de les reunions d'equip educatiu en tots els centres de Justícia
Juvenil.
L’Administració es compromet a que el màxim de les reunions siguin de 3 hores mensuals fora
de l’horari ordinari de treball (fora del torn ordinari), ajustat al còmput anual d’hores que ha de
treballar cada professional, deixant la distribució d’aquestes reunions a la discreció de la direcció de
cada centre i en funció de les necessitats de cada centre de treball.
S’ha de tenir en compte que, segons l’Administració, el còmput anual d’hores a treballar si comptem
les vacances com a hores de treball, aquest any 2017 i per a un funcionari amb jornada ordinària, és
de 1794 hores i, sense comptar les vacances, de 1640 hores.
Quedarà regulat en el mateix document on es regulin les acumulacions de jornada.
En aquest mateix document, també es regularà que les persones que gaudeixin de reducció de
jornada no hagin d’assistir a una part de la reunió, sinó que podran acumular la reducció per tal que
assisteixin a reunions senceres i deixin d’assistir a reunions senceres en funció de la reducció que
tinguin concedida.
4. Estat resolució recurs d'alçada contra el procediment d'adjudicació de torns al CE El Segre.
5. Informació respecte reobertura de CE els Til·lers.
Aquests dos últims punts es treballaran el següent dia.
Es convoca una altra reunió pel pròxim dimecres 24 d’octubre a les 10 hores per a seguir parlant dels
punts proposats.
Us seguirem informant.
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