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MESA MIXTA DEP. JUSTÍCIA 
 
Us resumim, tot seguit, els temes més destacats tractats amb l’Administració a la Mesa Mixta de 
negociació. 
 
 
L’Administració exposa a les organitzacions sindicals l’anunci a ATRI de les substitucions d’estiu 
dels educadors/es socials del centres educatius de Justícia Juvenil. La necessitat de fer aquest 
anunci és la manca de substituts/es en aquest àmbit i l’etern problema econòmic del Departament. 
 
La intenció del Departament en el C.E. Montilivi és fer un programa de tres anys de termini per 
poder construir una estructura paral·lela a la ja existent com centre “Tancat”. En el cas del C.E. Els 
Til·lers tenen un projecte d’ampliació d’usuàries femenines, amb la conseqüent ampliació de 
personal educatiu. 
 
L’Administració planteja a les organitzacions sindicals la possibilitat d’introduir en les 
contractacions d’estiu la figura del/la integrador/a social per solucionar la manca de 
candidats/es per fer substitucions del col·lectiu de d’educadors/es socials durant l’estiu. 
 
Els/Les integradors/es socials pertanyen a una categoria laboral del grup C amb una titulació de 
grau superior. Això significa que ens trobem davant l’inici d’un intrusisme laboral, provocat pel 
mateix Departament, que vulnera els drets de la seva pròpia plantilla amb titulacions especifiques 
pel llocs treball que ocupen. 
 
CCOO exposem que aquest col·lectiu no pot ocupar plaça d’educadors/es socials perquè diverses 
lleis i reglaments ho deixen clar, i que el problema de la manca de candidats/es no ve donat per la 
categoria laboral sinó per les precàries condicions laborals que ofereix el Departament de Justícia. 
 
CCOO som l’únic sindicat que trasllada la seva rotunda oposició i decepció a una proposta 
del Departament que, una vegada més, posa en dubte la feina i responsabilitat dels/les seus/ves 
treballadors/es iniciant un camí contractual de desvaloració de la feina dels educadors/es socials. 
 
L’administració informa que el dia 27 de juliol del 2019 es realitzarà la primera prova del procés 
selectiu per educadors/es socials (JU029). També informa que les hores de permís per fer les 
proves varien entre el personal laboral i el personal funcionari ja que ambdós col·lectius disposen 
de normatives diferents.  
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