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Via Laietana 57 4t 3a 

08003 Barcelona 

Tel 93 317 31 51 

Fax 93 317 32 02 

sindicat@catac.cat 

 

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: Dimecres 28 de Juny de 2017 
Hora d’inici: 12:41 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 Borrel  . Cap del servei de gestió de recursos humans i econòmics de D.G de Justícia Juvenil. 
Assistents sindicat CATAC-IAC.  
Mireia Herrera. Coordinadora de la secció sindical de CATAC-IAC 
Carlos R Delegat LOLTS.  
Meritxell Sala. Assessora 
Nadir Creus. Assessora 

  

Ordre del dia: 
1. A proposta de l’Administració 

 IAC-CATAC demana les actes de les anteriors meses mixtes. Estan entregades des d’avui mateix.  

 Csi-f demana que la reunió acabi a les 14 hores. Avui s’acabarà la reunió a aquesta hora. 

 2a reunió Mesa Mixta: avui es designarà el segon dia de la reunió de continuació de Mesa Mixta.  
2. A proposta de la IAC-CATAC: 

 Prèvies:   IAC.CATAC DENUNCIA 
1. Deficient funcionament de La Mesa Mixta  

No està funcionant correctament perquè no s’estan treballant els temes que preocupen a les 
treballadores. Ni la freqüència de reunions entre els representants sindicals i l’Administració que 
s’haurien de fer. Hi ha acords que no ex compleixen i tot un seguit de coses que fan que es 
repeteixen els ordres del dia en un repetitiu “dia de la marmota”.... 

2. Temperatures als centres de Justícia Juvenil.  
Les temperatures als mòduls dels centres de Justícia de Juvenil són molt excessives. A la vegada 
hi ha punts específics a alguns centres que s’haurien d’habilitar per a fer front a aquestes altes 
temperatures d’estiu. En C.E L’Alzina: hi ha mòduls que la calor és suportable, però hi ha mòduls 
en els que les habitacions no es poden obrir i no córrer l’aire. Les condicions han millorat, però no 
són suficients.  
L’Administració explica que al comitè de Salud ja es va parlar aquest tema i que es tornarà a insistir 
per a que es resolgui.  
Es un tema que es repeteix cada estiu i IAC.CATAC  es reserva les accions que estimi oportunes.  

3. Òrgan de selecció de la llista de substituts.  
IAC-CATAC denuncia el tracte vexatori cap a un membre de aquest sindicat que estava designat 
per a òrgan de selecció per la llista de substitucions per part de un altre membre d’aquet òrgan 
(gerènt de Can Llupià), per el fet de no voler fer preguntes directes ala aspirants. 
L’Administració diu que les membres de organitzacions sindicals, si són membre del jurat, ho som 
a títol personal, i en conseqüència han d’estar en tots els estadis de la selecció. Si no es vol formar 
part de la entrevista, no es port formar part de cap moment de la selecció.  
IAC-CATAC manifesta que en aquestes condicions decideix que cap membre del sindicat estarà 
a la comissió de la selecció de la llista de substituts perquè entén que, per més que sigui a títol 
personal, els representants sindicals no han de fer aquesta funció.  
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UGT exposa que els sap greu que 

els representants sindicals no estiguessin a les entrevistes i recorda que en l’anterior convocatòria 
van assistir a aquestes entrevistes membres de UGT i CCOO.  

4. CIRE 
Denunciem que hi ha molts  nois dels centres de JJ que no  tenen un taller assignat. Aquesta 
situació NO és pot seguir donant, es perllonga en els temps i no ses posa remei recorda que tots 
estem  incomplint la llei orgànica 5/2000 de responsabilitat del menor respecte que els nois han 
de tenir formació decent reglada i formació laboral. La formació laboral no s’està cobrint, per tant 
els nois i noies no estan podent gaudir d’aquesta formació reglada laboral.  
CSI-F explica que aquest tema es va posar en evidència a l’anterior mesa Mixta del mes de 
novembre i la Administració va dir que ho resoldria. S’exposa que aquesta problemàtica, després 
de 8 mesos després, encara no s’ha resolt.  
UGT diu que el 28 d’octubre queda constància que a la Mesa Mixta ja es va exposar aquest tema 
i que el 15 de novembre es torna a parlar sense obtenir resposta i que les organitzacions sindicals 
van fer una reunió amb la direcció del C.E. Can Llupià i la direcció va dir que exposaria aquest 
tema a la reunió de directors que es fa amb la Administració.  
CCOO exposa que aquesta problemàtica està afectant als educadors i educadores dels Centres 
Educatius.  
L’administració exposa que les organitzacions sindicals haurien d’exposar aquesta problemàtica a 
la reunió que es té amb el CIRE.  
 

 Pèrdua de les places estructurals i substitucions en centres de menors de justícia juvenil. 
IAC-CATAC denuncia que el dia 23 de Juny del 2017 surt la convocatòria al Atri de 4 places de 
reforç per 6 mesos. IAC-CATAC demana si aquestes places són les places estructurals que té Can 
Llupià i que per tan es cobreixen com interinatges per vacant.  
L’administració respon que aquestes places són places per a fer efectiu el pla de contingència. Com 
que no es poden canviar les barreres arquitectòniques per a separar, físicament, els nois i les noies, 
l’Administració decideix reforçar amb personal. L’administració vol deixar clar que no s’estan cobrint 
places estructurals/vacants amb places de reforç.  
IAC-CATAC exposa que crec que no es legal contractar com reforços allò que es estructural, que 
es precaritzar i que s’estan perdent moltes places estructurals incomplint els compromisos  respecte 
d’aquet tema.  
L’Administració contesta sorprenentment que encara tot, que s’han augmentat els mínims 
presencials de treballadors en els centres de justícia juvenil.   
IAC-CATAC demana una vagada més que ens donin un mapa actual  de les places de centres com 
ja van demanar en mesa Mixta de 15/11/16 i es van a comprometre a donar-ho. 
L’Administració contesta que no te sentit donar-ho en tan que esta fen un pla de contingències 
IAC-CATAC  ha demanat una vegada més  la actualització de Llista de substitucions dels 
educadors/ores de centres de menors i la  unificació del bloc B  i ha denunciat els reiterats 
incompliment en aquet punt i de l’acord de llista 
L’Administració assegura que abans del 30 de setembre la llista de substituts estarà publicada.  
CSI-F explica que a l’Alzina cada 15 dies es fan sortides amb els nois amb règim semiobert, la ràtio 
és que surt un educador amb 3 nois amb sortides de 12 hores. CSI-F demana que hi hagi més 
educadors per a fer aquestes sortides de 12 hores per a que es pugui assegurar una bona gestió i 
sortides amb els joves.  
L’Administració diu que és el primer any que hi ha sortides de caire socioeducatiu amb els joves i 
que això és una millora per els Centres de Justícia Juvenil.  
 
En aquet punt i donat l’hora acordem continuar la reunió el proper dimecres dia 5 de juliol a les 
15h amb l’ordre del dia previst.. amb els punts  
 
Pendents per part de IAC-CATAC   

 Oposicions. 

 Conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i greuges comparatiu entre diferents torns d’educadors/ores. 

 Horaris dels centres. 

 Interpretació dels permisos, llicències, excedències i vacances. 
 

Us seguirem informant.  
(Secció sindical de justícia CATAC-IAC).                                           Barcelona, Dimecres 28 de Juny de 2017. 


