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A TOT EL PERSONAL DEL C.E. TIL·LERS I 
C.E. MONTILIVI 

 
LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA US VOLEM FER 

ARRIBAR LA INFORMACIÓ SEGÜENT 
 
En relació amb les reunions del grup de treball, des de CCOO volem aclarir alguns punts recents de la negociació. 
 
L’Administració vol que els criteris generals per convocar a educadors i mestres de taller siguin similars. Tenen dos 
requisits prioritaris:  

 6 mesos com a mínim d’experiència en el mateix lloc de feina a justícia juvenil. 
 No tenir cap expedient disciplinari que tingui resolució d’acomiadament.  

 
Evidentment, CCOO no estem d’acord amb cap dels dos i intentarem que siguin més curosos per restringir al màxim al 
personal afectat dels dos centres. 
 
Ens van facilitar la informació següent sobre els torns: 
ALZINA: 14 places en els torns següents: 

 4 matí 
 4 tarda 
 4 cap de setmana 
 2 de nit 

CAN LLUPIÀ: 23 places en els torns següents: 
 6 matí 
 8 tarda 
 7 cap de setmana 
 2 nit

MONTILIVI: 8 places en el torns seg.: 
 2 matí 
 2 tarda 
 2 cap de setmana 
 2 nit 

SEGRE: 6 places en els torns següents: 
 2 matí 
 2 tarda 
 2 cap de setmana 

 
Sabem que via ATRI, després de funcionaris fixos, es pot presentar qualssevol persona que compleixi els requisits però 
l’Administració primarà l’antiguitat com a educador/a al Departament. 
 
Dels barems de juliol, que ja us van passar, d'educadors interins es modificarà poca cosa però estem intentant que es 
valori més l’antiguitat . La entrevista i el test, segons l’Administració, són inamovibles i faltaria concretar les puntuacions 
pel treball desenvolupat 
  
CCOO  va plantejar la valoració de tots els torns definitius de procedència i i l’Administració diu que donarà resposta. 
També serà considerat i valorable el fet de ser-hi desplaçat (aquí estem insistint força). 
  
CCOO plantegem que s'ha de puntuar el català nivell D a l’igual que en els concursos fixos. S'accepta la proposta i resta 
per concretar si es posarà en l’apartat Formació o en un de diferent. 
   
Resten pendents per la propera reunió del grup (que es desenvoluparà el proper dia 30 d’octubre a les 16:30 h) les 
respostes del Departament i les especificacions dels barems per educadors i mestres de taller. 
  
Abans de la tercera setmana de novembre no es resoldrà el concurs de fixos publicat el passat dia 24. 

 


