JUSTÍCIA JUVENIL

REUNIÓ MESA MIXTA ENTRE REPRESENTANTS DEL
DEPARTAMENT DE JUSTICIA I ELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS
Dia: 9 juliol 2019

Lloc: CEJFE
Hora inici: 10h
ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Maria José Martí: Sots Directora General de Recursos Humans i Relacions Laborals
Montse Lasso: Cap de servei de Recursos Humans
Roger Borrel: Cap de Servei de Gestió de Recursos Humans i Econòmics
Maria Rosa Albareda: Cap de Relacions Laborals
Roser Martí: Cap de Servei de Selecció i Provisió
Angels Franquet: Àrea de Relacions Laborals
I amb la representació sindical de CATAC, CCOO, UGT i CSIF (Carles García -C.E. Alzina- i Francesc Folch –C.E.
El Segre-)
Comença la reunió a les 10.20h.

1. SITUACIÓ DELS CENTRES
La Sots Directora General de Recursos Humans i Relacions Laborals, Maria José Martí comença exposant la
situació dels centres. Aquests estan vivint una situació complicada pel que fa a trobar personal per realitzar
substitucions, tot i que aquesta situació no és igual a tots els Centres. Els més afectats són Can Llupià i
l’Alzina. Cal dir que a aquesta problemàtica caldrà afegir -ja que caldrà proveir-los de personal- l’obertura de
C.E. Til·lers (amb l’obertura d’un mòdul de noies que permetrà a Can Llupià tenir més places per ubicar nous
ingressos) i el C.E. Montilivi (per fer front a l’allau de MENAS, amb 22 nois màxim i 6 educador/es),. Part
d’aquest personal sortirà deL C.E. Alzina. El C.E. Montilivi passarà a centre de tipus A. Amb els pressupostos
prorrogats, per la reobertura d’aquests centres s’ha impulsat un programa temporal de tres anys, el
finançament del qual està parcialment aprovat. Un projecte a tres anys vista per què es contempla la situació
MENA com quelcom cíclic i temporal, ja que s’espera que les polítiques destinades a tractar amb els
nouvinguts tinguin èxit i aquests no arribin l’àmbit de justícia.
Des de CSIF creiem que aquest increment de places en centres serà totalment insuficient a curt plaç i que
serà necessari que l’administració es replantegi l’obertura total de Til.lers i Montilivi amb el conseqüent
increment de la despesa.
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2. LA BORSA D’EDUCADOR/ES
Lligat a la reobertura de centres està la problemàtica de trobar persones per realitzar les substitucions.
Aquesta problemàtica la podem definir en dos punts::
1. La manca de recursos econòmics per portar-les a terme. Que tot i que les mesures d’estalvi no
s’apliquen als centres de justícia, el fet de tenir els pressupostos prorrogats des del 2017 suposa un
handicap important.
2. No hi ha substituts. Per trobar-ne, s’ha fet anunci públic però a més a s’han enviat e-mails a totes les
persones que s’han relacionat alguna vegada amb el Departament (cursos, proves selectives…). A
diferencia d’altres ofertes, aquesta vegada s’ha facilitat molt l’accés per a que es poguessin
presentar i trobar personal adient, però sempre garantint la idoneïtat del personal. La Cap de
Servei de Selecció i Provisió, Roser Martí, ens explica que s’ha contactar amb 111 persones a través
de l’e-mail. I que algunes d’aquestes ja han passat pels processos de selecció estipulats i ja estan
distribuïdes pels centres. El termini per apuntar-se a la borsa s’acaba el dia 11 però l’aniran obrint
mentre calgui malgrat la baixa demanda.
Tot i que aquest últim mes el departament esta fent un esforç per contractar nous substituts, des de
CSIF creiem que es insuficient per cobrir tota la demanda que tenim entre baixes i vacances,
demanem que la borsa quedi permanentment oberta amb l’objectiu de que no es tornin a repetir
aquestes situacions.
També s’està estudiant la possibilitat de modificar la llei de compatibilitats per a que la gent pugui
complementar la feina que està realitzant a l’Administració amb la realització de suplències als centres.
Per tal de garantir les suplències de manera puntual, el departament ens transmet una proposta que
consideren viable i que més endavant ens passaran en paper i concretada. Aquesta és l’admissió de persones
amb el títol d’Integrador Social (grup C1). Una figura que podria ser compatible i complementària amb les
tasques del personal dels centres. Seria una solució temporal i només per situacions extremes. Això ha
generat discussió, donat que el que s’ha de fer és redissenyar el model de justícia per tenir una visió de la
realitat a llarg termini. Des de CSIF considerem que aquesta mesura seria de difícil encaix ja que no tindria les
mateixes funcions ni la mateixa categoria laboral ( es un C1), i obriríem una escletxa per contractar personal
no qualificat per fer la nostra feina, que segurament és el que acabaria passant.

3. OPOSICIONS: dia 27 de juliol
Funció Pública diu que el permís, pel personal funcionari, serà pel temps imprescindible per fer la prova. Però
el departament ho interpreta i ens comenta que aquest temps serà d’una jornada equivalent a un torn (7h
10m). La nit tindrà el mateix temps que els altres torns, és a dir 7.10h. El dilluns dia 29 de juliol es publicarà el
resultat de respostes correctes. A partir de la publicació dels resultats hi haurà un mes per fer les
reclamacions que considerem, però ens diuen que si algú té alguna reclamació que la faci abans per tal
d’agilitzar el tràmit definitiu.
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El llistat definitiu d’admesos es publicarà el dia 23 de juliol. En cas de fer recurs
sobre la resolució dels admesos la persona podrà fer l’examen igualment a l’espera de la resolució del recurs.

4. INDEFINICIÓ DE FUNCIONS AL SERVEI D’ATENCIO A LA VÍCTIMA (UGT)
Han sorgit certs conflictes amb el personal donades les males condicions de treball que estan vivint. A la
propera reunió el Departament farà un resum sobre les accions que s’estan prenent.

5. TORNS TEMPORALS
Només pensat per la gent que està ancorada en un torn fixe (matí o tarda) i que li dificulta la conciliació
familiar. No està pensat per les persones que realitzen el torn anual, ja sigui de manera obligada o voluntària.
Tot i que si no hi hagués ningú es permetria que els que fan un torn anual ho poguessin acollir a aquest tipus
de torn. A l’octubre del 2019, passat un any, revisarem com ha funcionat.

ACABA LA REUNIÓ A LES 15 h.

**SEGUIREM INFORMANT !!!
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