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COMISSIÓ MIXTA MAIG 2016 
 

Llistat de educadors/es socials per fer suplències als centres de Justícia Juvenil 
 
S’ha publicat la convocatòria per formar part de la llista de candidats/es per fer substitucions d’educadors/es socials 
als centres educatius de Justícia Juvenil. El termini de presentació de sol·licituds és del 4 al 18 de maig de 2016. 
 
CCOO vam estar d’acord amb aquesta convocatòria per tal que es pogués cobrir una necessitat urgent com son les 
vacances d’estiu però vam demanar insistentment que fos una borsa de treball i no un llistat per fer suplències i que 
s’inclogués a tots/es els/les educadors/es socials que actualment ja estan ocupant una vacant i també al personal 
amb serveis prestats com educador/a social. El Departament no ho va acceptar i les vacants sortiran al portal ATRI 
 
 
Gaudiment de vacances dels educadors/es socials de Justícia Juvenil 
 
CCOO vam presentar un escrit amb propostes de gaudiment de les vacances del personal educatiu per aquells 
centres de Justícia Juvenil (JJ) amb més problemes. Demanem que es modifiquin els criteris de gaudiment de 
vacances al centres de JJ i que augmenti el numero de educadors/es que poden gaudir-les simultàniament. Exposem 
les situacions que es viuen als centres de JJ per les vacances d’estiu i denunciem que cada any es repeteixin les 
mateixes problemàtiques. El Departament contesta demanant-nos una proposta concreta on quedi especificat que 
tant el servei com els referents quedin coberts. 
 
 
Dies Addicionals de Assumptes personals per trienis. 
 
CCOO demanem que els dies addicionals de permís d’AP a partir del 6è trienni es puguin gaudir per dies i no per 
hores. El departament respon que això depèn de Funció Pública i que els dies d’AP son per hores. 
 
 
Formació 
 
CCOO demanem que es facin arribar als responsables de formació dels diferents centres indicacions clares per la 
validació dels cursos. Exposem que si els destinataris dels cursos son educadors/es socials vol dir que els cursos 
estan directament relacionats amb el lloc de treball i, per tant, els responsables per validar-ho han de seguir aquests 
criteris. Així mateix, demanem que es compleixi el decret d’indemnitzacions per raó del servei, en relació amb l’article 
que fa referència als cursos de capacitació, especialització i perfeccionament. El Departament diu que això ho fa. 
 
No es poden tractar acabar tots els punts de l’ordre del dia, per la qual cosa el proper 17 de maig de 2016 es tornarà 
a reunir la negociadora de la mesa mixta. 
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