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DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA. REUNIÓ MESA MIXTA 
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la darrera reunió de la Comissió Mixta del Departament de 
Justícia que es va celebrar el passat 1 d’octubre d’enguany. 
 
OBERTURA DE C.E. ELS TIL·LERS  
 
La previsió d’obertura de la unitat de convivència de noies està prevista per finals d’aquest mes d’octubre. A 
la reunió de la mesa mixta, l’Administració ens informa que ja s’ha comunicat al personal que va sortir 
afectat amb el tancament de Til·lers (els que tenien destinació definitiva) per tal que comuniquessin si estan 
interessats/des en tornar-hi. Hi han contestat 4 educadors/es (els 4 són laborals). 
 
L’Administració comunica que el centre es regirà pel torn horari de funcionari segons la circular 2/2008JJ 
sobre el sistema d’adjudicació de torns horari del personal funcionari educatiu. CCOO proposem que el 
personal afectat que hagi manifestat la seva voluntat de tornar-hi pugui conservar el torn que tenien al 
moment del tancament i que, voluntàriament, si n’hi ha personal que vulgui acollir-se al sistema de torn de 
funcionari que es pugui fer. El personal laboral té un acord de torns i amb la comunicació del departament 
no s’està complint, ja que aplicarien la circular de torns a tothom. L’Administració respon que la tornada es 
voluntària i que el centre s’obrirà amb el sistema de torn de funcionari i que no haurà torns fixos ni accepta 
el manteniment voluntari que ja tenien al moment tancament. Un altre cop, l’Administració demostra 
poca consideració vers les persones que van patir el tancament del centre. 
 
Llocs de treball al CE Els Til·lers. 14 llocs d’educadors/es (10 inicialment i posteriorment 4) 
Aquests llocs de treball (excepte els 4 que vam demanar tornar-hi) sortiran del CE Can Llupià. Es cobrirà 
amb primera opció amb voluntaris/àries. En cas de no poder cobrir-se amb educadors/es voluntaris/àries, 
els llocs de treball que es desplaçaran seran el que estiguin ocupats pels educadors/es amb menys 
antiguitat al cos i centre educatiu. Transitòriament, fins l’adjudicació per convocatòria de torns, ocuparan els 
torns que tenen actualment (si és possible). L’adjudicació de torns es farà per antiguitat. 
 
CE Montilivi. es converteix en règim tancat (centre A). El canvi es reflectirà a la nòmina de novembre. La 
petició és que l’increment retributiu de centre B a centre A sigui retroactiu des del 27 agost d’enguany. 
 
 
CONCURS DE TRASLLATS I PROCÉS SELECTIU EDUCADORS/ES. 
 
L’Administració informa que no podrà complir els terminis previstos de publicació a partir de la 2a quinzena 
d’octubre. S’ha de reunir el tribunal per resoldre les al·legacions presentades. Un cop resoltes publicaran 
nova plantilla. CCOO proposem que, juntament amb la nova plantilla, es publiquin les notes de la primera 
prova. L’Administració ho valorara. 
Paral·lelament, es publicarà el concurs de trasllats on sortiran totes les places i la previsió per acabar el 
procés oscil·la entre els 5 i els 7 mesos. Tot plegat sembla la construcció de la Sagrada Família. 
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