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REUNIÓ MESA MIXTA 18.05.2022
Es presenta el nou subdirector general de Justícia Juvenil, Sr. Miquel Angel Cullerès,
recuperant una figura que feia 20 anys ja existia, i que novament vol donar sortida a la
gestió dels àmbits d’actuació en Justícia Juvenil (medi obert, centres educatius i smat).
També, per part de l’Administració se’ns presenta el nou mapa de centres atenent a les
noves necessitats actuals, on sembla ser que ens hem d’adaptar. Es presenta com un
mapa a futur que ha d’orientar un full de ruta gradual i amb una clara intenció d’optimitzar
els recursos (o això diuen).
Les dades que se’ns presenten ens deixen a CCOO en un estat de perplexitat. En
reiterades ocasions s’ha demanat el mapa laboral de centres i s’han exposat situacions
canviants on calia d’un estudi i mesures al respecte. Han anat fent cas omís. Ara
presenten unes taules on es recullen dades relatives a optimitzar recursos humans a la
baixa (educadors/es per ràtio depenent de l’estat d’ocupació) sense valorar res més. Uns
nombres i unes proporcions que surten d’agafar com a referència els dos últims anys
2021-2022 en plena pandèmia.
CCOO els recordem que les ràtios son nombres relatius a una proporcionalitat, que no
entén ni até a les funcions que depenen de la tasca del personal educador. Hi ha una
multiplicitat de situacions que es produeixen constantment: desescalades, autolesions,
donar compliment en l’execució de mesures de semiobert amb sortides a l’exterior,
personal que s’acull al seu dret de reducció de jornada... que no entenen de ràtios. Per
tant, no podem més que detectar una retallada subtil de personal. L’Administració, davant
aquest argumentari no respon, només exposa que no es perdran places, que serà gradual
i que serà un sistema viu i àgil per a tornar-se reversible si la situació canvia.
Malauradament, ja sabem com son d’àgils i sobretot vius en l’Administració.
També, en la reunió, es va proposar un grup de treball paritari, on es mirarà de buscar un
acord de millora en les condicions laborals i la prestació de serveis. CCOO fa més de 10
anys que demanem poder parlar de millores laborals per tot el col•lectiu i treballadors/es
de Justícia Juvenil. S’aprova una calendarització d’aquest grup de treball que recollirà
representants dels diferents sindicats i l’Administració.
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