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Tel 93 317 31 51 

Fax 93 317 32 02 
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REUNIÓ COMISSIÓ  MIXTA  

( representants 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: Dimecres 24 d’octubre del 2018 

Hora d’inici: 10:15 hores  

Hora de finalització: 14:45 hores 

 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.  

Roger Borrell  . Cap del servei de gestió de recursos humans i econòmics de D.G de Justícia Juvenil. 

Assistents sindicat CATAC-IAC.  

Carlos R Delegat LOLTS.  

Meritxell Sala. Assessora 

Nadir Creus. Assessora 

 Ordre del dia: 

1. A proposta de la IAC-CATAC: 

1. Estat resolució recurs d'alçada contra el procediment d'adjudicació de torns al 

CE El Segre. 

En la convocatòria anual de torns per a l’any 2018-2019 en Centre Educatiu al Segre, 

envers  la petició  voluntària dels torns de cap de setmana i nit, hi hagut  interpretacions 

diferents a l’hora d’adjudicar aquests  torns anuals, amb   interpretacions diferents en  

cada centre per situacions anàlogues. Tot plegat va portar la interposició de un Recurs 

d’Alçada per par de la IAC.CATAC 

L’administració contesta que totes les al·legacions presentades després de la llista 

provisional queden resoltes quan es presenta la llista definitiva, però no es resolt una 

per una, sinó totes juntes. Es comprometen a resoldre aquet recurs a la vegada que  

proposa fer un grup de treball per a que hi hagin interpretacions comunes de la circular 

2/2008, sobre el sistema d’adjudicació de torns horaris i vacances del personal 

funcionari educatiu dels centres educatius de justícia juvenil del departament de Justícia 

de cara a l’adjudicació dels torns dels anys vinaders. 

2. Informació respecte reobertura de C.E els Til·lers. 

L’Administració explica que al Centre Educatiu Can Llupià està molt ple i no es pot donar 

una bona resposta educativa als i les joves. 

Una de les solucions que proposa l’administració és la reobertura de Til·lers (prèvia 

reconstrucció del centre i fent obres), per a portar a les noies a aquest centre. 

Hi ha molta voluntat al respecte i expliquen que les places vacants que hi ha a molts 

centres seran per a poder portar a terme aquesta reobertura de Til·lers.  
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L’administració ha demanat un redimensionament de les places de Justícia Juvenil per a 

dotar aquest centre amb aquestes places. A la vegada, també ha demanat fer les obres 

d’aquest centre per a poder obrir-lo lo abans possible. 

Està tot preparat tant per a la contractació de les obres com del personal. Per iniciar el 

procés, falta el vist-i-plau de Funció Pública per a que ampliï el nombre de places; i per la 

dotació pressupostaria  d’aquetes places i del crèdit per les obres els permisos del 

Departament d’Economia.  

Quan es pregunta a l’administració per l’ampliació de la Unitat Terapèutica, 

l’administració respon que aquest projecte no està tancat, però que es deixa per més 

endavant. 

Les places que es dotaran al C.E els Til·lers seran les mateixes places que actualment 

ocupen aquesta unitat de convivència. 20 educadors per a 30 noies.  

Se li pregunta a l’administració si quan es traslladin a les noies, el C.E de Can Llupià es 

convertirà en un centre de 120 joves, sense dotació suficient per a portar un treball 

educatiu positiu i amb un espai reduït ocupat per moltes persones. 

L’administració contesta que amb la problemàtica dels MENAs, segurament el centre es 

reomplirà. Però que tenen en compte poder passar de 4 llits per habitació a 3 llits.  

 

 

3.- Altres temes tractats:  

− Respecte l’acumulació de jornada l’administració està mirant la manera com portar-

les a cap setmanalment.  

− Respecte els codis de les places que s’ofertaran, l’administració diu que no es 

publicarà els codis de les places que es convoquen.  

Des de la IAC-CATAC, es demana a l’administració que es faci saber a cada 

treballador/a el seu número de codi.  

− Respecte les substitucions d’estiu, si el substitut/a està malalt/a, no es contractarà, 

perquè el nomenament no es podrà fer efectiu fins el primer dia que s’incorpori a 

treballar.  

L’administració explica que s’ha de respectar el cicle de descans setmanals entre les 

contractacions successives. (Ex: Encara que la voluntat del treballador/a sigui treballar 

de dilluns a diumenge, en torn ordinari i seguidament cap de setmana, no es pot fer hi 

haurà d’haver, en mig, 48 hores de descans).  

− Respecte el tema de les ocupacions vacants d’altres llocs de treball, 

l’administració es compromet a revisar els processos de selecció tenint en compte a 

aquells treballadors/es que ja estan treballant a l’administració, ja que, fins ara, 

aquests professionals no s’havien tingut en compte ja que es considerava que no 

tenien la suficient experiència per el lloc vacant que s’ofertava, donant prioritat al 

substitut que havia cobert la substitució aquella vacant.  

 

Us seguirem informant.  
(Secció sindical de justícia IAC.CATC  ).        Barcelona, Dimecres 24 d’octubre del 2018 


